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O homem contemporâneo racionalizou 
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das nossas verdades cientificas, assim como 
a maior parte das nossas concepções 
morais, políticas e filosóficas, são apenas 
novas expressões de tendências que antes 
encarnaram em formas míticas, 
linguagem racional do nosso tempo apenas 
encobre os antigos mitos. A utopia, e 
principalmente as modernas utopias 
políticas, expressam com violência 
concentrada, apesar dos esquemas 
racionais que as mascaram, esta tendência 
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idade de ouro da qual o grupo social foi 
arrancado e à qual os homens voltarão, no 
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APRESENTAÇÃO

É 7 de abril de 1998. Leio no jornal uma matéria sobre a nova onda de epidemia da

confundiram. Estava eu lendo notícias da atualidade ou eram fantasmas do passado epidêmico

que pesquisava? Transcrevo um deles:

De vez em quando, notícias semelhantes presenciam a imprensa. Campanhas são

iniciadas como a que está ocorrendo contra a dengue, através de propagandas e instruções. Em

outros casos, nem isso ocorre. O ressurgimento de doenças supostamente controladas instiga

tuberculose, febre amarela, cólera, peste bubônica?

O fenômeno da doença, do corpo debilitado por alguma enfermidade não deve ser

virada do século passado.

"(. . .) Historicamente, o aumento dos casos da doença acontece nos finais de ano e 
permanece até maio. A partir dai, novos casos ocorrem em grau não alarmante. Mas 
isto não significa que os mosquitos e a transmissão da doença vão acabar. E primordial 
que haja uma política integrada entre governo e população para a erradicação do Aedes 
aegypti.

encarado como um problema meramente biológico. A pertinência em fomentar reflexões 

históricas acerca destas manifestações justifica-se pela sua dimensão social.' E é a partir dela 

que este trabalho se propõe a analisar parte da história da saúde pública em São Paulo na

o pensamento a retroceder no tempo, afinal não era no século passado que se morria de

1 - Declaração de Vasco Carvalho Pedroso de Lima, diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia 
Emilio Ribas. Folha de São Paulo. 07/04/1998. caderno 3, p.3.

dengue no Brasil. Alguns trechos chamaram minha atenção justamente porque me
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encobertos, deixando algumas indagações a respeito das práticas sanitárias engendradas. Por

São Paulo? Seriam eles somente iniciativas pontuais do governo republicano para controlar a

caótica situação das epidemias? De que forma os médicos atuavam efetivamente numa

sociedade tão diversa e heterogénea como a de São Paulo?

Estas reflexões abriram possibilidades de aproximação com a história social das

ciências, área promissora em se tratando da própria história da medicina, porque interessava

XIX e inicio do XX se encontrasse dispersa, foi possível rastrear periódicos ligados à

medicina, documentações oficiais do Serviço Sanitário, correspondências, obras escritas por

Emilio Ribas, biografias, além dos periódicos de maior circulação, sobretudo os jornais. As

justamente entender as práticas científicas de combate às enfermidades enquanto ações 

humanas, permeadas por determinadas concepções de corpo, doença e saúde.

Foram pesquisados vários documentos pertinentes ao tema em diversos arquivos.

Embora uma parte significativa dessa documentação sobre saúde pública do final do século

que surgiram tantos institutos de pesquisa direcionados aos problemas de saúde pública em

possibilidades eram tantas, cada documento abria portas inesperadas para a pesquisa, mas, 

naquilo que havia me incumbido, algumas foram priorizadas, selecionadas e analisadas. Outras 

talvez, ficarão na expectativa de um dia serem lidas antes que o tempo e o descaso 

contemporâneo ao que é considerado “papel velho” solapem de vez as esperanças de entrar na 

roda viva da história2.

Os acervos consultados foram os da Biblioteca do Instituto Butantan. da Biblioteca da Faculdade de 
Medicina da USP. da Biblioteca do Instituto Adolpho Lutz. do Arquivo NacionaL da Casa de Oswaldo Cruz do 
Arquivo do Estado de São Paulo, da Biblioteca do Departamento de História - FFLCH/USP e do Museu de

Em 1993,'quando iniciei o mestrado enveredei por um assunto, no mínimo, estranho para 

historiadores. Confesso minha simpatia pelo tema do corpo humano e da sua importância 

enquanto condição de nossa própria existência. Aos poucos, me aproximei de leituras e cursos 

que tratavam das transformações ocorridas no século XIX, e mais especificamente, sobre as 

mudanças engendradas em São Paulo, como: a imigração, o crescimento das cidades, o 

agravamento das condições de vida, o surgimento de epidemias e doenças crónicas. Tais 

fenômenos, quase sempre associados a uma avalanche do discurso modemizador,' foram
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capítulo pretende destacar alguns aspectos considerados relevantes para a discussão atual nesta

área.

O segundo capítulo trata da introdução da microbiologia no Brasil, sobretudo em São

Paulo, buscando traçar um panorama histórico mais dinâmico deste processo, distante portanto

das análises mais tradicionais que vêem tal novidade no campo da medicina e da saúde pública

como resultado da evolução do conhecimento cientifico. Tal preocupação justifica-se porque

Serviço Sanitário.

Emílio Ribas, personagem estudado neste trabalho, foi um ávido defensor dos princípios 

microbiológicos nas diversas repartições do Serviço Sanitário de São Paulo.

Como proposta para elaboração dessa dissertação, o tema foi dividido em quatro 

capítulos. O primeiro refere-se às questões metodológicas e historiográficas que embasaram as 

reflexões feitas para este trabalho^ Sem a pretensão de se fazer uma explanação exaustiva 

acerca da produção intelectual sobre história das ciências e das medicinas, este primeiro

O terceiro capítulo aborda a trajetória médico-científica de Emílio Ribas, através de um 

acompanhamento de sua formação enquanto médico, suas primeiras experiências profissionais 

e suas publicações ocorridas principalmente ao longo dos anos em que esteve na direção do

O quarto e último capítulo destaca sua atuação nessa função administrativa e faz 

algumas indagações: Quais os principais problemas enfrentados por Emílio Ribas e como agiu 

enquanto diretor do Serviço Sanitário? Quais as mudanças ocorridas em termos de prioridades 

sanitárias do Estado? Como tais transformações repercutiram em sua trajetória? Em outras

palavras, esse capítulo pretende caracterizar a tensão engendrada nas relações entre médicos e 

poder público a partir da administração sanitária de Emílio Ribas em São Paulo, levando em 

consideração suas convicções políticas na microbiologia e na medicina laboratorial, suas 

estratégias políticas de convencimento e legitimação da ação sanitária e as polêmicas médicas 

em que se envolveu. Tais complexidades para sua atuação permitem visualizar certa fragilidade 

do suposto pacto medicina-poder do Estado, amplamente reforçado pela historiografia que lida

Saúde Pública "Emílio Ribas'’. Esta última instituição mostrou-se fundamental, pois seu acervo contém 
documentos raros e relevantes ao tema.
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com o tema, no sentido de que nem sempre os interesses médicos, mesmo daqueles que

ocupavam cargos públicos, estavam em conformidade com os interesses governamentais. Ao

mesmo tempo, permitem conceber o médico como sujeito interativo das transformações

históricas e não como mera engrenagem do poder republicano recém-instaurado.



Capítulo I

HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS:

NOVOS ITINERÁRIOS PARA O HISTORIADOR

1.1- Sobre o conhecimento científico: considerações iniciais

Nos últimos trinta anos profundas transformações' ocorreram na produção do

conhecimento histórico preocupado com as ciências enquanto objeto de análise. Cada vez mais

cresce o número de pesquisadores que pretendem abordar em seus estudos a interação entre as 

ciências e as sociedades2. São preocupações muito fortes da nossa contemporaneidade,

permeada de incertezas na busca de referenciais para se entender o sentido, a existência e o 

porquê das transformações que a ciência passa nos dias de hoje.

1 - PESTRE. Dominique - "Por uma história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, 
novas abordagens ”. Campinas: IG/ Unicamp. vol.6. n° 1. 1996. p. 47.Tradução de Silvia Figueirôa.
2- Para um aprofundamento deste aspecto conferir PESTRE. Dominique -op.cit. p. 3-56

“É a multiplicidade de principio dos grandes relatos que 
é reivindicada, é a idéia de que não haverá mais um relato 
único, um relato evidente, auto-suficiente e inquestionável da 
"História das Ciências ". Porque nos afastamos das viseiras da 
epistemologia, de um lado, porque sabemos que não é possível 
uma história total, de outro, e porque se admite (isso não soará 
surpreendente aos ouvidos de Fèbvre e Bloch) que o 
historiador tem que definir suas questões e seus instrumentos, 
histórias múltiplas, diferentes, paralelas e se recobrindo (mas 
nenhuma organizada em tomo de uma questão, de uma 
prática, de uma conexão diferente) se tomam legitimas ”.1
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Contudo, apesar destas indagações,

apenas lançam concepções equivocadas sobre uma área de conhecimento da qual não têm

Tradicionalmente, a historiografia das ciências por muitos anos introjetou em sua

perspectiva de análise a ideologia do conhecimento científico enquanto uma entidade do saber

perspectiva, o conhecimento em si, íntegro e desprovido de implicações subjetivas tomou-se

uma crença na existência de uma essência científica neutra, cumulativa e superior comparada à

qualquer outra forma de conhecimento.

permeada de incertezas na busca de referenciais para se entender o sentido, a existência e o 

porquê das transformações que a ciência passa nos dias de hoje.

domínio e acabam colocando na escuridão do relativismo a possibilidade real do homem 

dominar o campo do conhecimento de forma única e equilibrada.

desvinculada das complexidades sociais, pois o considerou respaldado pelos princípios da 

neutralidade, imparcialidade e racionalidade em busca do progresso e da verdade. À concepção 

de Mario Bunge retratada em artigo da revista Interciencia? exemplifica bem este 

posicionamento3. A ênfase na coerência interna, lógica e institucional das ciências foi 

constante,^funcionando como base teórica para muitos autores, mesmo nos dias atuais. Nesta

a concepção de ciência como algo positivo e 

neutro ainda se mantém muito presente nos nossos dias. Questionar a ciência parece para 

muitos e principalmente para aqueles que “fazem ciência”, o estereótipo da confusão, do caos 

instaurado no qual o homem moderno está mergulhado. É como se tais reflexões fossem

Quando se pensa na atividade científica, logo vem a qnagem,de pessoas extremamente 

concentradas em suas pesquisas, buscando novos resultados, voltadas exclusivamente para o 

seu mundo de fórmulas, dados, experimentos, amostras, etc. Nessa ^idealização, é quase 

impossível não relacionar tamanha dedicação a algum tipo de premiação que a sociedade faz 

3- Cf. BUNGE. Mario “Una caricatura da Ciência: a novíssima sociologia de la Ciência” In Revista 
Interciencia. março/abril de 1991. pp. 69-77. Insere-se no debate como resposta a publicação de um outro artigo 
de VESSURI. Hebe - Perspectivas recientes en el estudo social de la Ciência”. In Revista Interciencia. 
mar/abril, 1991. pp. 60-68.

meramente especulações, muitas vezes consideradas até levianas, de alguns intelectuais que, 

longe de contribuírem para uma melhor organização social e mesmo para o crescimento do 

homem em prol de melhores condições de vida e aproveitamento dos recursos da natureza,
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descoberta científica”. Altamente valorizada nos dias de hoje, o desafio de uma descoberta

internacional.

A ciência é personalizada no ensino, nos manuais profissionalizantes e acadêmicos,

havendo uma ênfase nos grandes feitos

mundo desconhecido. Apesar de uma certa inflexibilidade desta linha de pensamento, o debate

acadêmico tem ocorrido, abrindo margem para importantes discussões epistemológicas sobre a

Percebendo a dinâmica do grupo social que define os critérios considerados científicos,

determinados simplesmente pela racionalidade. Desenvolveu também o conceito de paradigma

científico como base de sustentação para a tradição de determinadas práticas de investigação

respalda a suposta genialidade daqueles cientistas que alcançam resultados considerados 

inéditos. Portanto, a novidade, a premiação, o reconhecimento internacional são valores quase

produção científica e para a contestação do paradigma da ciência entendida como progresso, 

evolução e neutralidade, acima das implicações sociais4.

como forma de reconhecimento dos homens cientistas, principalmente àqueles que “fazem uma

ou seja, a “comunidade científica”, Kuhn questionou a concepção de que esses critérios fossem

que só serão criticadas e abandonadas à luz de um novo paradigma quando o consenso entre 

os cientistas em tomo do anterior é desfeito.

e nas inovações, heroicizando os desbravadores do

que inabaláveis. Muitos cientistas projetaram como grande meta atingir esta respeitabilidade

“Na escolha de um paradigma, tanto quanto nas revoluções políticas.' não existe critério 
superior ao assentimento da comunidade relevante. Para descobrirmos como as 
revoluções cientificas ocorrem teremos de examinar, portanto, não apenas o impacto da 
natureza e da lógica, mas também as técnicas de argumentação persuasiva, que se 
revelam eficazes no interior dos grupos muito especiais que constituem a comunidade 
dos cientistas. " 5

J -A contestação desta forma de interpretação sobre ciência vem presenciando vários trabalhos internacionais e 
nacionais, através de análises que integram a produção científica de uma época com o seu ambiente sócio- 
cultural. Entre outros. Cf. PYENSON. L. "Ciência pura y hegemonia politica: investigadores franceses y 
alemanes en Latinoamérica” In LAFUENTE y SALDÃNA (coord) Historia de las ciências. Madrid: CS1C. 
1987. pp. 195-215; LATOUR. Bruno - La Science en action. Paris: Découverte. 1989; Jamais fomos modernos. 
Rio de Janeiro: Editora 34. 1994. FIGUEIROA Silvia - As ciências geológicas no Brasil: uma história social e 
institucional. 1875-1934. São Paulo: Hucitec. 1997.
5- KUHN. Thomas - "The Struture of Scientific Revolutions”. In; Foundations of the Unitv of Science, vol. II. 
Chicago: The University Press. 1970. p. 156 Apud PORTOCARRERO. Vera - Filosofia. História e Sociologia 
das Ciências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994. p.97.
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política de

determinada época, bem como a especificidade de sua articulação em contextos diferentes,

É interessante notar a intersecção deste tipo de análise com reflexões de historiadores

que não se dedicaram especificamente à história das ciências, mas que numa perspectiva de

análise social crítica, interpretaram a ciência como parte integrada às complexidades sociais de

ciências sofreram no século XIX, considerou que

espaço social, pela sua aceitação e consolidação, remetendo às colocações de Bourdieu:

possibilita um campo de estudo até então pouco aprofundado sobre sociedade e conhecimento 

científico6.

Assim, produções historiográficas mais recentes, sobretudo à partir da década de 70, 

profundamente influenciadas pelo trabalho de Kuhn, redimensionaram o conceito de ciência. O

um momento histórico. Por exemplo, quando Hobsbawn analisou as transformações que as

Segundo esta perspectiva, a produção de conhecimento é aqui concebida como uma 

ação humana, em permanente diálogo com os diferentes segmentos sociais, mas com sua 

especificidade em termos de produção, critérios e legitimação. Desta forma, a construção do 

saber científico não é vista como se dando espontaneamente, mas inserida numa luta dentro do

“O campo cientifico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições 
adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. 
O que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade cientifica 
definida de maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social: ou se 
quisermos.', o monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade 
de falar e de agir legitimamente (isto é. de maneira autorizada e com autoridade), que é 
socialmente outorgada a um agente determinado ” 8.

entendimento desta como um produto social, integrada à dinâmica cultural e

6- Segundo FIGUEIROA ‘‘...o trabalho de Kuhn teve o mérito fundamental de apontar a relação inextricável de 
fatores científicos c extra-científicos na própria formulação e validação do conhecimento científico, abrindo 
uma linha de investigação bastante profícua que permitiu que a História da Ciência viesse se associar a outras 
disciplinas como Psicologia, a Sociologia, a Antropologia etc que tem se soltado para relacionar Ciência ao 
ambiente sócio-cultural na qual ela é produzida”. Op.cit. p. 12.

- Cf. HOBSBAWN. Eric - A Era dos Impérios. São Paulo: Paz c Terra, 1992.
8 - Cf. BOURDIEU. P. - "O campo científico” Ln ORT1Z. Renato (org) - I. 
Paulo: Ática. 1983. p. 126.

"Os processos do intelecto não são autónomos. Sejam quais forem a natureza das 
relações entre ciência e a sociedade onde está embutida e a conjuntura histórica 
particular onde ocorre, essa relação existe. Os problemas que os cientistas identificam, 
os métodos que usam, os tipos de teorias que consideram satisfatórias em geral ou 
adequadas em particular, as idéias e modelos são os de homens e mulheres cujas vidas, 
mesmo no presente, não se restringem ao laboratório ou ao estudo" .

1. p. 349.
Pierre Bourdieu: Sociologia. São
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Dentre os vários aspectos criticados pela nova historiografia das ciências, alguns deles

tem recebido especial atenção. Trata-se da noção de “descoberta científica” e do suposto

caráter universal da ciência.

As representações comumente feitas em tomo do que se entende por “descoberta”

do universo, mistérios esses que esperam calmamente por seu desvendamento pelo espírito

procurando

momento histórico.

passam pela divulgação da imagem de homens abnegados e dedicados somente ao progresso 

das ciências e que, diante dos seus esforços de pesquisa, revelarão cada vez mais os mistérios

unicamente em critérios científicos é perceber

vinculadas às dimensões política, económica, ideológica e cultural de um determinado

científico e empreendedor dos pesquisadores. Saindo do mundo particular dos laboratórios, os 

resultados de pesquisas são “traduzidos” para outros grupos sociais que não os cientistas, a 

sociedade em geral, através de publicações, ensino, exposições etc.9

Conceber a “descoberta” e o próprio conhecimento como algo não fundamentado 

seu norteamento por escolhas e seleções

Sobre a noção de “descoberta científica”, posturas historiográficas mais atuais orientam 

suas pesquisas por indagações e questionamentos a respeito das convenções utilizadas para 

classificar determinados “fatos científicos” como descobertas. Um bom exemplo dessas novas

reflexões é a crítica que Brannigan fez sobre as frequentes explicações intelectuais dadas às 

descobertas científicas. Brannigan propôs uma forma alternativa mais instigante sobre elas,

“...explicar de que modo certas realizações em ciência se constituem em descobertas e 
não como elas ocorreram'para determinado indivíduo. " Focalizar, portanto “...o modo 
pelo qual as pessoas concedem o titulo de ‘descoberta' a certos eventos sociais e como 
elas determinam e sancionam a propriedade dessa categoria, tanto para suas próprias 
realizações quanto para as de outros ” 10.

9- Em 1937. por exemplo, foi fundada em Paris por Jean Perrin. Prémio Nobcl de Física cm 1923, o Palais de 
la Découverte. instituição voltada para mostrar aos leigos, ao vivo, descobertas fundamentais em todos os 
domínios científicos. Cf. BENCHIMOL. Jaime L. & TEIXEIRA Luiz Antônio - Cobras, lagartos & outros 
bichos: Uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz c Butantan. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ. Fundação 
Oswaldo Cruz e Casa de Oswaldo Cruz. 1993. p. 73. nota 104.
10 - Cf. BRANNIGAN. A - A base social das descobertas científicas. Rio de Janeiro: Zahar. 1984. p. 28.
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universal da produção científica, acompanhando o fenômeno da própria universalização do

século XIX no qual as relações internacionais se intensificaram de modo singular. A ênfase

desta visão tradicional é o processo de difusão da ciência a partir da produção científica dos

centros europeus, em regiões consideradas periféricas, configuradas nesse modelo difusionista

PressupÕe-se uma hierarquia de valores culturais e locais para conceber os países do chamado

nesta obra que ainda permanece como um marco historiográfico.1

“deseuropeizar” as análises, possibilitando assim a percepção de sujeitos históricos e de 

condições peculiares de cada região ou nação influenciando a produção científica12.

como agentes passivos, mero receptáculos da ciência, dependentes e reprodutoras do 

conhecimento dos grandes centros de excelência científica, como apontou Basalla11.

Terceiro Mundo como agentes passivos da recepção dos conhecimentos advindos da Europa. 

Grande parte dos estudos feitos sobre ciência em regiões consideradas periféricas se apoiaram

Apesar da importância destes trabalhos no sentido de ampliar o entendimento de 

ciência fora de seus centros geradores, as tendências historiográficas mais atuais vêm

criticando esta concepção difusionista, tendo como ponto de partida a contextualização das 

produções científicas, chamando a atenção para a especificidade das diferentes regiões, 

imbricadas com a historicidade de cada sociedade, de cada cultura. A intenção desta postura é

No Brasil, a produção historiográfica mais tradicional sobre a ciência, remonta, em 

grande parte, à visão conservadora, destacando o atraso científico brasileiro frente aos centros 

europeus, priorizando análises descritivas e laudatórias daqueles considerados “homens da 

ciência”. Além disso, reforçaram a visão de que, num país de passado colonial como o nosso,

11 - Cf. BASALLA Georgc “The spread of Western Science ( a 3 stage modcl describcs the introduction of 
modcm scicncc into any Europcan naúon)” In SCIENCE. n° 156. maio de 1967. pp. 611-622.
12 - Conferir por exemplo os artigos publicados na revista QUIPU: ARBOLEDA L.C. “Acerca del problema de 
la difusion científica cn la periferia: el caso de la física newtoniana en Nueva Granada”. QUIPU 4 (1), 1987, 
pp. 7-30
CUETO. Mario - • Nacionalismo y Ciências Medicas: los inícios de Ia investigación biomedica en el Péru. 
1900-1950” QUIPU 4 (3), 1987. pp. 327-355
LAFUENTE. Antonio & CATALA J.S. - “Ciência colonial y roles professionales en la America Espanola de 
siglo XVIir QUIPU 6 (3), 1989. pp. 387-403.

Outra interpretação extremamente difundida a respeito de ciência nos meios 

educacionais, acadêmicos e de informação, e que vem sendo questionada, refere-se ao caráter
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científicos e universidades. Assim, Fernando Azevedo diz que

(grifo meu)

historiador das ciências no Brasil: o espaço,

impressas - inéditas e até então inexploradas sobre ciência no pais numa análise desta não

Outro exemplo deste tipo de enfoque foi a coletânea de textos organizada em 3 

volumes sobre história das ciências no Brasil por Mário G. Ferri e Shozo Motoyama. Embora

seria impossível pensar a possibilidade de alguma produção de ciências significativa antes dos 

marcos modemizadores de nossa história tais como a República, a criação de institutos

tenha sido produzida nos anos 80, num primeiro esforço no sentido de sistematizar as diversas 

contribuições cientificas no país, os organizadores priorizaram o enfoque cronológico das 

várias instituições estudadas em quase todos os artigos, geralmente de autoria dos especialistas 

das áreas retratadas. O período destacado foi o nosso século, pois segundo os organizadores

Instaura-se assim um duplo desafio ao

comumente concebido como periférico e o tempo, pois é um pais que tem sua história marcada 

por três séculos decoionização, cuja emancipação desembocou na estrutura imperial de poder 

mantenedora das bases escravocratas do passado colonial.

“Nos últimos anos o desenvolvimento quantitativo da cultura cientifica no nosso País 
tem sido deveras notável. De um País em que não existia, praticamente nenhuma 
atividade científica no inicio do século passamos a ter. na década de 70. uma ampla 
atividade nesse campo, apoiada num complexo Sistema de Ciência e Tecnologia, 
sorvedouro de recursos nada desprezíveis... " (gnfo meu)

Contudo, nas últimas décadas é visível o crescente interesse por parte dos historiadores 

e por outros estudiosos da área de ciências humanas sobre a produção do conhecimento 

científico brasileiro em diversos momentos históricos, inclusive no período anterior à 

República. Tal produção tem revelado arquivos contendo documentações - manuscritas e

13 - AZEVEDO. Fernando - As Ciências no Brasil. São Paulo: Melhoramentos. 1955. p. 12.
14 - FERRI. Mário. & MOTOYAMA, Shozo - História das Ciências no Brasil. São Paulo: Edusp EPU CNPq 
1979. v.l.p. 3.

“O espírito cientifico e os verdadeiros métodos faltaram no Brasil. Foi tão pequena 
e. salvo exceções, tão mesquinha, em tão largo período, a participação do pais na 
corrente do pensamento cientifico que se teve, em certa época, por sinal de 
inferioridade, o atraso nacional no campo das ciências físicas experimentais e, de modo 
geral, nas ciências exatas, se não chegou a passar em julgado a inaptidão do brasileiro 
para os estudos científicos, certamente se manteve por muito tempo uma atitude de 
cepticismo em face de perspectivas de progressos neste vasto setor do universo 
cultural"13 .
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Sendo esta produção muito recente, cresce o número de trabalhos e linhas de pesquisa

institucionalização das Ciências no Brasil, entendida num sentido amplo. Como diz Figueirôa,

1.2- Reflexões historiográficas sobre medicina e saúde pública

abrindo novas perspectivas de entendimento e lançando novas temáticas sobre história, ciência,

medicina e saúde possibilitaram

criminologia, entre outros tem sido cada vez mais relacionados com a medicina, no sentido de 

buscar novas dimensões para a análise destes fenômenos sociais18

É notório o crescente interesse em estudar as relações existentes entre medicina e 

Brasil17. Alguns estudos,sociedácle por parte dos pesquisadores das humanidades, inclusive no

um aprofundamento das reflexões, contribuindo para o

entendimento das atitudes humanas num meio sócio-cultural, historicamente constituído. O 

interesse de historiadores sobre, por exemplo, loucura, prostituição, racismo, eugenia e

"Chamarei institucionalização ao processo de implantação, desenvolvimento e 
consolidação de atividades cientificas num determinado espaço-tempo histórico. Esse 
processo implica (...) o estabelecimento de uma rede de sustentação das atividades cujos 
elementos mais visíveis são as chamadas instituições científicas, mas na qual também 
estão presentes igualmente, a "comunidade ” cientifica, os diferentes apoios dos grupos 
sociais, os interesses do Estado e de particulares ( e os mecanismos de efetivação desses 
interesses), entre outros elementos possíveis. Entendo que tal modo de conceber 
institucionalização (...) amplia a possibilidade de se detectar as especificidades dos 
processos vividos localmente. ” (...) "Nesse sentido, um museu e uma revista; embora 
apresentando características próprias e diferentes, serão igualmente considerados 
instituições ou espaços institucionais. ” 16

a história

Brasil Império. São Paulo. FFLCH/USP. 1995; GUALTIERI. Regina - Ciência e Serviço: O Instituto Butantan 
e a Saúde Pública (São Paulo, 1901-1927). São Paulo,1992; TEIXEIRA, Luiz Antonio op.cit e FIGUEIRÔA, 
S. op.cit.
16 -Cf. FIGUEIRÔA. Silvia, op.cit. p. 24-25
17 - ACKERKNECHT. E.H. - “Anticontagionism between 1821 and 1867” In: Bulletin of athe History of 
Medicine, vol. 22. 1948: ROSEN. G. da polícia médica à medicina social, rio de janeiro, graal. 1979, e uma 
história da saúde pública. São paulo: Hucitec,1994: DELAPORTE, F. The history ofyellow fever: an essay on 
the birth of tropical medicine. Cambridge, MTT Press, 1991, FOUCAULT. M. - O nascimento da clínica. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária. 1980; DARMON. P. Médicos e assassinos na Belle Époque. São Paulo: Paz e 
Tema, 1991; PORTER. R. Uma história social da loucura. Rio de Janeiro: Zahar. 1991; MACHADO et alii- 
(Da)nação da norma, medicina Social e a constituição da Psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Graal. 1978; 
COSTA. J.F.- Ordem médica e norma famiiliar. rio de Janeiro: Graal, 1983; CUNHA. M.C. - O espelho do 
mundo. Juquery, a história de um asilo. São Paulo: Paz e Terra. 1986.
18 - Ver, entre outros. PORTER . op.cit; CUNHA, op.cit RAGO. M. - Do cabaré ao lar - a utopia da cidade 
disciplinar 1890/1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1985; ENGEL. M. Meretrizes e Doutores. Saber médico e 
prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). São Paulo: Brasiliense. 1989; SCHWARCZ. L. O espetáculo das 
raças. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. DARMON, P. -op.cit

que abrem margem para um entendimento mais dinâmico sobre e a
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foram feitos por especialistas, como

evolutiva das transformações médicas, embora suas obras tenham grande valor enquanto

brasileira ao considerar, por exemplo, a criação dos institutos de pesquisa do começo do

século, sobretudo o Instituto de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, como fundadora

Outras análises, um pouco mais recentes como as de Madel Luz, Vanya Sant’Anna e

Ana Maria C. Faccioli, imbricadas com os pressupostos teóricos de critica ao capitalismo,

associaram diretamente Estado e instituições científicas, principalmente aquelas ligadas ao

Mas esta tendência é bem recente. O que, de fato encontramos como denominador 

comum em obras anteriores é o caráter enfático na valorização do conhecimento médico 

considerado cientifico, sendo que a maioria dos trabalhos existentes sobre história da medicina

criminologia, entre outros tem sido cada vez mais relacionados com a medicina, no sentido de 

buscar novas dimensões para a análise destes fenômenos sociais'8.

Nos anos 70, Nanei Stepan, contribuiu de maneira significativa sobre ciências no Brasil, 

embora tenha reforçado marcos tradicionais de periodização para a história da medicina

da ciência nacional, sendo pois uma ruptura com as práticas anticientíficas ou pré-científicas do 

Brasil Império20.

campo da saúde, vistos como espaços do controle soei alj Apesar de sua importância crítica e 

da ruptura com a visão romantizada de que somente pressupostos humanitários e científicos

motivaram o surgimento destas instituições médicas, sem envolvimentos com o poder e com

uma espécie de área de domínio destes sujeitando as

fontes informativas. Geralmente, o caminho adotado por estes especialistas recaia numa 

enumeração cronológica de fatos e personagens ligados à medicina’9.

complexidades teórico-metodológicas da História a uma visão muitas vezes simplista e

18 - Ver. entre outros. PORTER . op.cit.: CUNHA op.cit: RAGO. M. - Do cabaré ao lar - a utopia da cidade 
disciplinar 1890/1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985: ENGEL, M. Meretrizes e Doutores. Saber médico e 
prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). São Paulo: Brasiliense. 1989: SCHWARCZ. L. O espetáculo das 
raças. São Paulo: Companhia das Letras. 1993. DARMON. P. -op.cit
19 - Entre outros, cita-se: LACAZ. C. S.. - Vultos da medicina brasileira. São Paulo: Laboratório Pfizer do 
Brasil. 1977, 4v. SANTOS FILHO, L. - História Geral da Medicina no Brasil. São Paulo: Edusp/Hucitec, 1977, 
2v. FARINA D.C- Esculápios portugueses das “sete partidas". São Paulo: EdusjVHucitec. 1979. SALLES. P. - 
História da Medicina no Brasil. Belo Horizonte: G.Holman. 1971 e NAVA P. Capítulos da História da 
Medicina no Brasil. Rio de Janeiro, separata da Revista Médico-Cirúrgico. 10 e 11. 1948/1949.
20 - STEPAN. N - Génese c evolução da Ciência Brasileira: Oswaldo Cruz e a política de investigação científica 
e médica. Rio de Janeiro: Arte Nova/Fundação Oswaldo Cruz. 1976.
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produção científica, fragilizando o entendimento histórico, privilegiando conceituações

previamente formuladas e concebendo diretamente as ações sanitárias ocorridas em São Paulo

Trabalhos mais atuais, sobretudo da década de 90 têm valorizado a produção científica

diversos projetos e estabelecimentos científicos anteriores ao século XX, Regina Gualtieri diz

que

No caso da medicina, vem sendo registrada a existência no Brasil, de uma prática

apenas como mecanismos controladores do Estado republicano em um contexto favorável ao 

sistema capitalista que se consolidava22.

médica razoavelmente dinâmica, na qual se confrontavam diferentes concepções que 

sustentavam debates públicos e algumas dezenas de revistas especializadas24. Além disso,

do pais num período anterior, buscando sobretudo relativizar os marcos tradicionais de ruptura 

histórica e a dicotomia Brasil colônia/império - atraso; Brasil república - moderno. 'Sobre os

"...o levantamento dessas várias iniciativas estão a mostrar que a institucionalização da 
Ciência que se acentuou no final do século XIX vinha se forjando havia tempo. Certamente, 
se não existissem escolas de ensino secundário e superior, museus, agremiações cientificas e 
outras instituições por onde circulassem os conhecimentos, não haveria na sociedade o lastro 
científico-cultural que propiciou a ampliação significativa do quadro das instituições de 
cunho cientifico na virada do século. ”

interesses políticos, este- tipo de análise acaba generalizando o 

consolidação de cada instituição em um único modelo ideológico"

21 - SANTANNA. M.V. CIÊNCIA E SOCIEDADE NO brasil. São Paulo: SLxibolo. 1978. LUZ. M. Medicina e 
Ordem política brasileira: 1850-1930. Rio de Janeiro: Graal. 1982, CAMARGO. AM.F. - Os impasses da 
pesquisa microbiológica e as políticas de saúde pública em São Paulo (1892-1934). Campinas, UNICAMP. 
dissertação de mestrado. 1984. f
22 - Exemplo das consequências deste tipo de análise refere-se à forma de interpretar a rcceptividadc das 
inovações científicas em São Paulo por Luis C. Santos. Ele considera este processo como algo mais tranquilo 
cm São Paulo que em outras regiões do pais devido à falta de uma tradição de educação médica paulista, 
esqueccndo-sc porém não só dos inúmeros debates médicos e conflitos mais sérios em termos de rompimento 
como ocorreu com Artur Mendonça qtíc se demitiu do cargo de auxiliar do Instituto Bacteriológico por 
desentendimentos com a direção do Serviço Sanitário sobre a febre amarela e a própria saida de Adolfo Lutz em 
1908 do Instituto Bacteriológico devido cm parte, aos constantes ataques da comunidade médica paulista com 
relação às suas pesquisas e diagnósticos, como também a formação dos que em São Paulo atuavam, pois em sua 
maioria, tratava-se de profissionais formados na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Cf. SANTOS. 
L.AC. - Power, ideology and Public Health en Brazil. 1889-1930. Harvard Univewrsity, Cambridgc, 
Massachusetts. 1987.pp. 167-169
23 - Cf. Gualtieri. R. op.cit. pp. 20-21.
24 - Sobre os debates médicos no século XIX. verEDLER. F. op.cit.. KURY. L. - O império dos miasmas, a 
Academia Imperial de Medicina (1830-1850). Niterói. UFF. dissertação de mestrado. 1990. FERREIRA. L.O - 
“João Vicente Torres Homem: descrição da carreira médica no século XIX. Physis 4 (1), 1994. pp. 57-77.

processo de criação e 

>21. Além disso, existem

outros trabalhos que apresentaram uma carência quanto à pesquisa documental sobre a
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respeito de algumas personagens médicas tem enriquecido a

produção historiográfica brasileira, possibilitando não só a reinterpretação de algumas visões

documental nessa área de conhecimento.

1.3 - Um estudo de caso: A trajetória médica de Emílio Ribas em São Paulo

Para estudar o final do século XIX e o início do século XX no Brasil, tem sido vital ao

cotidiano das pessoas.

grande cidade.

Parece haver pertinência quanto à preocupação em reavaliar este momento da história

do Brasil, em particular de São Paulo, através de um estudo sobre projetos e concepções de

saúde pública, produção de saberes e reorganização do espaço urbano a partir das concepções

médicas deste período.

O núcleo deste estudo é a trajetória de um médico envolvido com os problemas 

sanitários de São Paulo, Emílio Marcondes Ribas (1862-1925). Nascido no interior de São

historiador um olhar mais atento sobre a influência das práticas e concepções médicas na 

ordenação social e espacial, nas mudanças de hábitos, na formação de conceitos da época, no

tradicionais a respeito da história das ciências como também a valorização da pesquisa

estudos mais específicos a

O período escolhido - final do século XIX e início do século XX - é marcado por 

profundas transformações ocorridas na cidade de São Paulo. Vários estudos sobre São Paulo 

apontam para grandes modificações a partir da segunda metade do século XEX, principalmente 

com a expansão cafeeira pelo oeste paulista e, mais tarde, com a entrada maciça de imigrantes 

de diversas regiões, sobretudo os italianos. Aos poucos, a cidade ganhava outros contornos, 

outros sotaques e fisionomias25 . Neste contexto de mudanças é fundamental perceber a intensa 

contribuição das intervenções e práticas higienistas na metamorfose da pequena vila em

25 - Sobre São Paulo nesse período, cf: MORSE. Richard - Formação Histórica de São Paulo, de comunidade à 
metrópole. São Paulo: DIFEL. 1970; LOVE. J. - A locomotiva. São Paulo na federação brasileira. 1889-1937. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1982; PRADO JR. Caio - A cidade de São Paulo, geografia e história. São Paulo; 
Brasiliense. 1989. GI.EZER. Raquel - 'Visões de São Paulo'1 In Imagens da cidade, século XIX e XX. São 
Paulo: ANPUH. Marco Zero. FAPESP, 1993, pp. 163-175 e PINTO. Maria Inês Borges - Quotidiano e 
Sobrevivência: a vida do trabalhador pobre na cidade de São Paulo. 1890-1910. São Paulo: Edusp, 1995.
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Janeiro em 1887, defendendo a tese <cMorte aparente dos recém-nascidos” em fevereiro de

Em 1898 Emílio Ribas passou a residir em São Paulo e, alguns meses depois, foi

nomeado diretor do Serviço Sanitário pelo presidente do Estado, Peixoto Gomide, cargo

lepra poucos anos antes de

)
Paulo, na cidade de Pindamonhagaba, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de

1888. Foi fundador do Clube Republicano em sua cidade natal, juntamente com amigos e 

correligionários, atuando como propagandista. Clinicou na cidade de Tatuí e Santa Rita do

comissão, exercendo tal função em vários 

pontos do estado tais como Campinas, São Carlos, Jaú entre outras cidades atacadas por 

epidemias, principalmente a febre amarela.

ocupado até 1917. Em sua administração, destacam-se: reorganização do Hospital de 

Isolamento e das diversas seções do Serviço Sanitário tais como o Desinfectório Central,o 

Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas,o Laboratório Farmacêutico e a Seção de

Engenharia Sanitária, além da criação do Instituto Butantan, da seção de Proteção à primeira 

infância, da Inspetoria Sanitária Escolar e do Serviço de Profilaxia e Tratamento do Tracoma.

Congressos e visitar organizações sanitárias, sendo que na França foi convidado oficialmente 

pelo governo local para fazer parte da Missão Simond, encarregada de combater a febre 

amarela na Martinica, uma possessão francesa. Emílio Ribas não aceitou e, voltando para São 

Paulo, idealizou a construção de um sanatório para tuberculosos nas montanhas de Campos do 

Jordão;' mediante contrato estabelecido com a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. 

Diante das dificuldades de comunicação, planejou, juntamente com o médico Vitor Godinho a

:6-Dados retirados da Revista Arquivos de Higiene e Saúde Pública - Notas Biográficas de Emílio Ribas São 
Paulo. 1936. ano 1. p.41.

Em 1908, fbi designado pelo governo paulista para ir aos Estados Unidos e Europa em 

comissão científica oficial, a fim de estudar a profilaxia da tuberculose, participar de

Passa Quatro, foi nomeado inspetor sanitário em

construção de uma estrada de ferro ligando Pindamonhagaba à Serra da Mantiqueira, aprovada 

e construída pelas autoridades governamentais de São Paulo. Realizou ainda, estudos sobre a 

sua saída da direção do Serviço Sanitário em 191726.
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Pelos dàdos acima pxpostos, embora de maneira sucinta, percebe-se a dinâmica de

atividades desenvolvidas por Emilio Ribas. No entanto, grande parte dos estudos que dizem

percepção de que

Emílip Ribas foi um médico atuante nas polêmicas mais efervescentes que se deram em tomo

Assim, o primeiro passo em termos de aproximação com o tema foi o acompanhamento

. do que já havia sido publicado a seu respeito, passando pelos trabalhos mais gerais de história

progresso da medicina brasileira. Sua imagem, segundo estas interpretações, foi obscurecida

de diagnósticos e encaminhamentos profiláticos a respeito das epidemias que ocorreram 

durante o período retratado28.

respeito à história da saúde pública, seja ela geral 

trazem referências sobre sua atuação27.

K da saúde pública e da medicina, até aqueles mais específicos que se caracterizam por recortes 

biográficos29. Esses últimos, numa perspectiva bastante tradicional, focalizaram-no como um

' médico-herói injustiçado peia história diante do esquecimento de sua contribuição ao

ou especifica sobre São Paulo quase não

O interesse maior para a realização desse estudo volta-se para a

27 -Como já foi dito, em 1908 Ribas viaja para os Estados Unidos c para a Europa com o objetivo de fazer 
estudos sobre a tuberculose e participar de Congressos. Em 1913 afasta-se da direção do Serviço Sanitário para 
chefiar uma comissão de estudos no país e no estrangeiro sobre métodos considerados mais modernos de 
tratamento da lepra, retomando ao Brasil em 1915.
'28 - AsKprincipais polêmicas que ocorreram em sua administração quanto às epidemias foram :
1899-1900- Emilio Ribas participou diretamente dos trabalhos sobre a peste bubônica que se alastrava em 
Santos, acompanhando a equipe de médicos sanitaristas. entre eles Vital Brazil e Adolpho Lutz: e auxiliando 
na autópsia de alguns pacientes que morreram por causa da peste. A polêmica maior se deu em grande parte 

\ pela recusa dos comerciantes santistas cm‘aceitarem o diagnóstico das autoridades sanitárias paulistas.
convidando médicos do Rio de Janeiro para fazerem novos exames, numa tentativa frustrada de obterem um 
parecer diferente.
1898-1903- Polêmicas sobre a febre amarela no estado. Haviam muitas controvérsias e teorias médicas a 
respeito da transmissão e profilaxia desta enfermidade. O auge desta polêmica se deu entre 1901-1903. período 
das experiências vivenciadas por Ribas c Lutz feitas no Hospital de Isolamento na tentativa de repetir a 
experiência da Comissão Norte-americana em Havana no ano de 1900. através da picada de mosquitos 
previamente infectados. Neste mesmo período, ocorreram.discordâncias entre Emilio Ribas e Clemente Ferreira 
sobre a forma de tratamento da tuberculose a ser encaminhada cm São Paulo. Emilio Ribas era favorável ao 
projeto de construção de uma casa de saúde especializada para tuberculosos em São Paulo, sob a direção 
exclusiva do Serviço Sanitário. Já Clemente Ferreira. presidente da Associação Paulista de Sanatórios 
Populares para Tuberculosos, era defensor da construção de um sanatório popular em Campos do Jordão, 
financiado pelo governo, mas subordinado ao movimento filantrópico e não ao Serviço Sanitário. Tal polêmica 
levou ao rompimento oficial do Serviço Sanitário com os trabalhos desenvolvidos por Clemente Ferreira.
1910- Debates médicos ocorreram neste período em tomo de uma doença semelhante à varíola Emilio Ribas 
era favorável ao parecer que afirmava ser esta doença o alastrim: defendeu esta hipótese publicamente na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e escreveu artigos na Revista Médica de São Paulo. Outros 
médicos acreditavam ser um novo surto de varíola alguns como o Dr. Carini. diretor do Instituto Pastcur de 
São Paulo, dizia ser uma forma benigna de varíola.,

29 - Cf. Bibliografia item 1.1 - Biografias de Emilio Ribas.
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No entanto, tento reavaliar o papel de Emílio Ribas no espaço médico e social do

período estudado, uma vez que reuniu em sua trajetória profissional três formas de atuação no

interavam constantemente ao longo de sua carreira:

Emílio Ribas foi médico clínico, aquele profissional que exercia uma prática mais voltada para

a observação dos sintomas das doenças; foi médico pesquisador, envolvido pela observação e

experimentação segundo os princípios da microbiologia, dedicando-se a vários estudos, em

higienização.

por outro médico, Oswaldo Cruz, cuja memória marcou nacionalmente a história tradicional 

sobre saúde pública''0.

tuberculose e alastrim, e foi também médico administrador, pois ocupou efetivamente o cargo 

de diretor do Serviço Sanitário, órgão público responsável pelo saneamento e pelas políticas de

campo do conhecimento médico que se

especial sobre doenças epidêmicas, tais como a febre amarela, febre tifoide, peste bubônica,

30 - Sobre a construção ideológica da imagem de Oswaldo Cruz, conferir o interessante trabalho de BRITTO. 
Nara - Oswaldo Cruz: a construção de um mito na ciência brasileira. Rio de Janeiro: Fiocruz. 1995.



Capítulo II

MICROBIOLOGIA E O SERVIÇO SANITÁRIO DE SÃO PAULO

microbiologia, como parte de um processo dinâmico, é possível perceber como tem sido

redefinida sua concepção e aplicabilidade de acordo com as especificidades sociais e culturais

do Brasil do final do século. Além disso, a própria área de saúde pública durante o final do

século XIX e inicio do século XX contribuiu para a consolidação da microbiologia nos meios

adeptos da microbiologia

estratégias para sua legitimação no meio profissional existente e perante a própria sociedade 

em que viviam.

institucionais da ciência médica. Tal interação não se deu sem conflitos. Os pesquisadores e

“Com esses asseios. estabelecidos no final do século XIX e 
cujo resultado imediato se percebe cada vez menos, atinge-se 
uma última etapa da limpeza corporal. O micróbio 
desempenhou um duplo papel: permitiu que se evocassem as 
ameaças objetivas e solidificou a afirmação interior de uma 
limpeza invisível. Desenhou uma figura radicalmente original 
da limpeza, aquela que, depois de implicar o mais ‘externo' do 
corpo, implica o mais ‘secreto'

1 - VIGARELLO. Georges - O limpo e o sujo. Uma história da higiene corporal. São Paulo Martins Fontes.
1996. p. 236

no Brasil, especificamente em São Paulo, necessitaram criar

caso aConsiderando a introdução de um novo conhecimento no Brasil, no
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2.1- Sobre a história da microbiologia - século XIX.

A história da medicina do século passado tem

introdução da microbiologia, ciência que busca

especificamente estudar microorganismos, inter-relacionando-se com outras áreas das ciências

biológicas tais como a imunologia, a bioquímica, a biofísica, a parasitologia, a micologia etc.

Embora a interpretação destas inovações seja comumente associada à noção de

progresso da medicina, é oportuno ressaltar trabalhos escritos nos últimos trinta anos que

escrita pelo médico e filósofo norte-americano George Rosen em 1958 e traduzida

recentemente no Brasil pode ser considerada uma tentativa diferenciada daquela historiografia

que somente enumera as vitórias científicas de grandes nomes da medicina, pois buscou

No que se refere especificamente à inserção da microbiologia nos serviços de saúde

pública, Rosen compôs a última parte de seu estudo intitulada “A Era Bacteriológica e suas

Antes de analisar a inserção propriamente dita da microbiologia na estrutura sanitária 

de São Paulo, é preciso estabelecer alguns norteamentos mais teóricos em tomo da própria 

origem e definição desta área do saber biológico. Para isso, retomei algumas posturas bastante 

diferenciadas com relação ao tema, mas reveladoras de algumas informações e interpretações 

que muito auxiliaram na condução desta pesquisa, reafirmando ou criticando tais colocações.

apontaram uma outra forma de analisar as ciências médicas, retirando-as de um lugar especial 

e relacionando-as com as complexidades sociais. Nesse sentido, "A History of Public Health”

Dessa forma, a ciência - como idéia ou como aplicação - seja qual for sua especialidade 

em termos de conhecimento, está vinculada permanentemente ao contexto social na qual é 

produzida.

relacionar os problemas de saúde, o modo de enfrentá-los e os conhecimentos disponíveis com 

as manifestações sociais, económicas e políticas dos diversos períodos estudados.2

2- Cf. ROSEN, G. - Uma história da saúde pública: tradução de Marcos Fernando da Silva Moreira com a 
colaboração de José Rubcn de Alcântara Bonfim.'-São Paulo: Hucitec. UNESP, Rio de Janeiro: ABRASCO. 
1994. Nesta obra o autor considerou que as origens da saúde pública se deram nas mais antigas civilizações. 
Mesmo concebendo as doenças como problemas sociais. Rosen traçou uma história genérica da saúde pública, 
concebendo seu processo de consolidação na própria emergência do Estado capitalista, c demonstrando uma 
crença otimista nas conquistas futuras que a saúde pública poderá alcançar para uma sociedade melhor c mais 
justa. Cf. pp.25 c 26. e pp.365-371.

se reportado às profundas

transformações ocorridas com a
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consequências”. O autor incursionou brevemente pelos séculos XVII e XVIII e início do XIX,

conotação progressista a respeito das inovações bacteriológicas no campo da saúde pública,

Rosen chamou a atenção para a não originalidade comumente atribuída ao período pasteuriano

quanto à possibilidade de agentes vivos originarem doenças.

médicos ao estudo de vetores ou

relatando alguns estudos que, de certo modo já faziam referências quanto à existência de 

agentes reprodutivos, ou seja, seres vivos como causadores de doenças.3 Embora haja nítida

passando rapidamente pelas polêmicas que envolviam o grande mestre, como pequenos 

obstáculos a serem vencidos. Os desdobramentos dessa busca incansável pelos agentes

enaltecedendo a figura de Pasteur

consolidação da microbiologia6, é importante destacar a sua visão de desenvolvimento da

O autor relatou o percurso da bacteriologia instituíndo-se como ciência nos trabalhos 

de Pasteur, enumerando suas descobertas numa perspectiva ascendente de resultados e

Todavia, se por um lado Rosen reforçou alguns traços da historiografia iatrocêntrica, 

e dos demais pesquisadores que fizeram parte da própria

causadores das doenças contagiosas levando cientistas e 

intermediários na transmissão de doenças, da imunização através de vacinas, da criação de 

soros e da assepsia, são vistos como êxitos positivos da medicina social5

que consideravam os 
xxliva de conceber a 
JIT, Erwin R em A

“Desde a antiguidade remota observadores atentos e argutos tinham aventado a 
hipótese de serem essas doenças transmitidas por contágio, e causadas por 'sementes'. 

‘animálculos 'ou ‘vermes'. Essa ideia nasceu sem o auxilio da Bacteriologia, e mesmo 
antes de se descobrir os germes houve progresso nesse sentido. Apenas na segunda 
metade do século XIX. porém, a opinião começou, lentamente, a se voltar com mais 
decisão para esse rumo. Em parte essa mudança se deveu a uma reação contra a 
ineficiência da teoria miasmática. Mas revelou-se ainda mais significativa a evidência, 
rapidamente acumulada, de que microorganismos específicos causavam doenças 
contagiosas e epidêmicas. ” 4

3 - Trata-se de referências de estudos sobre a escabiose feitos por médicos nos séculos XVII e XVIII, sobre doença de 
bichos-da-seda nos séculos XVIII e XIX e sobre formulações teóricas em meados do século XIX c"» 
organismos vivos causadores das doenças contagiosas e infecciosas. cf. pp.232-238. Essa perspccb 
causa de doenças contagiosas por microorganismos também é compartilhada por ACKERNEC11T 
short history of medecine, espccialmente o capitulo XV que aborda a microbiologia. Cf. pp. 175-185.
4 - Cf.Rosen, op.cit, pp. 231-232
5 - Ibidem, pp..248-257
6 - Segundo o autor, a partir de 1880, inaugurou-se a "‘idade de ouro" da bacteriologia, através de uma rápida sucessão 
de descobertas que demonstraram a existência de agentes causais de várias doenças por inúmeros pesquisadores, entre 
outros: Eberth (1880), descobridor do bacilo da febre tifoide; Hansen (1882), descobridor do bacilo da hanseniase; 
Koch (1882), descobridor do bacilo da tuberculose e do descobridor do bacilo do cólera (1883), Klebs e Loeffler 
(1884), descobridores do bacilo da difteria; Nicolaier (1882), descobridor do bacilo do tétano;Yersin (1894), 
descobridor do bacilo da peste bubônica; Shiga (1898), descobridor do bacilo da disenteria. Ibidem, pp.244-245.
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políticas públicas bem como das conquistas coletivas, sobretudo do século XX, em termos de

reivindicações quanto à saúde, trabalho e qualidade de vida. Nesse sentido, os cientistas foram

poupados de serem analisados como agentes sociais diretamente ligados às condutas em

termos de políticas de saúde pública, essas tidas como responsabilidades do Estado.

Por outro lado, Rosen contribuiu para analisar a inserção da microbiologia nas práticas

de saúde pública em outros lugares que não a Europa, como nos Estados Unidos, esse último

pouco conhecido ou estudado com relação às suas políticas de saúde, embora exista um certo

comprometimento do autor em valorizar a história norte-americana naquilo que considera

qualitativo como foi o processo de criação e organização dos setores ligados à saúde. Para ele

caráter nacionalista dessa abordagem. Concebendo os

Bretanha, considerado lento e precário, não

afirmações quanto ao suposto ‘pioneirismo’ na criação de uma repartição bacteriológica nos

- Ibidem. pp. 258-259.
8 - Ibidem. pag.260.

cada situação. Além disso, a atenção voltada para 

microbiologia somente nos centros europeus e nos Estados Unidos levou ao exagero em suas

saúde pública resultante de uma integração da produção do conhecimento científico às

"Foi na cidade de Nova York, que pela primeira vez se aplicou, realmente, o novo 
conhecimento da Bacteriologia à prática da Saúde Pública. Em 1892. em virtude da 
epidemia de cólera em Hamburgo, instalou-se uma Divisão de Bacteriologia e 
Desinfecção, no Departamento de Saúde da Cidade, como salvaguarda contra a entrada 
da doença na cidade. (...) Passado o temor do cólera, o laboratório, ao invés de ser 
desativado, começou a usar métodos da Bacteriologia para controle da difteria (...) 
Nesse laboratório, as descobertas de Pasteur. Koch e outros foram sistematicamente 
aplicadas à proteção e à melhoria da saíide comunitária (...) O laboratório logo se 
tomou o equivalente a um instituto de pesquisa, onde se trabalhava não só com difteria, 
mas também com tuberculose, disenteria, pneumonia, febre tifoide e escarlatina, e com o 
papel do leite nas doenças. (...) Outros paises ficaram atrás dos Estados Unidos na 
aceitação e no desenvolvimento do Laboratório de Saúde Pública, [grifo meu]

o estudo da institucionalização da

laboratórios como instrumento científico para a saúde pública, já que os "métodos 

empíricos, coercitivos, de tempos anteriores, podiam ser, agora, maisprecisos e definidos”8, 

Rosen utilizou-se do parâmetro comparativo com o processo de instalação laboratorial na Grã- 

se preocupando em analisar as especifidades de

Cabe ressaltar aqui o
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laboratório bacteriológico tendo por objeto "o estudo de microscopia e microbiologia em

conjunto de medidas similares em várias partes do

especificidades quanto

Investi gación

geral e especialmete o estudo da etiologia das epidemias, endemias e epizootias mais 

frequentes no nosso meio sanitário ” 10.

serviços de saúde pública. Em julho de 1892, mesmo ano que o autor destaca, foi assinada em 

São Paulo a lei n° 43 que organizava o Serviço Sanitário9 do Estado.

mundo nesse período. Pesquisas relativamente recentes feitas por Marcos Cueto sobre 

atividades científicas no Peru, destacaram o estreito relacionamento entre o governo daquele

bacteriológicas nos anos finais dos oitocentos, Cueto destaca

Dirección de Salubridade Pública

pais, as sociedades científicas e as instituições de ensino superior, entre elas, a Facultad de 

Medicina da Universidad de San Marcos que recebeu subsidio governamental para o 

estabelecimento de uma cátedra permanente de Bacteriologia" . Embora ocorrendo pesquisas 

o ano de 1903 por ter sido criado

Outros estudos têm revelado um

9 - Nos próximos itens, tratarei mais detidamente sobre a formação do Serviço Sanitário de São Paulo no final 
do século passado.
10- ílem a' do artigo Io do regulamento firmado com a lei estadual n°43 de 1892.
11 - Cf. CUETO. Marcos - Excelência Cientifica en la Periferia. Actividades Científicas e 
Biomédica cn el Peru 1890-1950. Lima: GRADE; CONCYTEC. 1989. p. 121.
12 - Ibidem. p. 124

Dentre as novas regulamentações consta em seu artigo 9o a montagem de um

nesse período um órgão sanitário governamental central, a

e o Instituto Municipal de Higiene de Lima. Tais iniciativas teriam sido motivadas pela peste 

bubônica que acometeu o país e pelas próprias pesquisas desenvolvidas lá a respeito dessa 

epidemia12.

A própria difusão das teorias pasteurianas pelo mundo num contexto de expansão 

imperialista marcaram esse momento histórico de consolidação da bacteriologia, embora haja 

ao seu processo de introdução e fundação de Institutos especializados. 

Tais empreendimentos se deram principalmente pela ação conjugada das Missões Cientificas 

vindas da França, Inglaterra, Alemanha e Bélgica, Itália etc, e das autoridades e pesquisadores
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locais13.

Embora tenham configurado uma história diferenciada de países que sofreram

intervenções das políticas imperialistas, portanto uma história bem diferente da dos Estados

Unidos que, nesse momento, desenvolvia e solidificava bases próprias de crescimento

económico; a criação desses institutos nao pode ser vista apenas como iniciativas da

articulações locais de autoridades e cientistas. Nessa perspectiva, a intenção aqui é destacar a

contemporaneidade dessas iniciativas com outras ocorridas nos centros europeus, uma vez que

bacteriológicos.A instalação de uma Divisão de Bacteriologia no Departamento de Saúde da

cidade de Nova York, não deve, pois, ser entendida como consequência inerente ao grau de

sagacidade dos Estados Unidos, como ressaltou

Rosen, mas como parte dinâmica e peculiar de uma tendência internacional mais ampla de

consolidação da bacteriologia no campo da saúde pública.

ciências biomédicas têm chamado a atenção para a necessidade da desmitifícação da figura de

Pasteur, objetivando um entendimento historicizado das transformações, levando em conta

pelo agente causador das enfermidades, principalmente as epidêmicas, e correspondente 

imunização.

esse período pode ser caracterizado por um intenso movimento de criação de institutos

13 - Cf. MORANGE. Michel (dir) - L’Institut Pasteur - Contributions à son histoire. Paris: La Decouverte. 1991. 
Ver a terceira parte dessa obra que trata da difusão das pesquisas bacteriológicas no chamado Terceiro Mundo. 
Especialmente os seguintes artigos: “LTnslitut Pasteur d’Australie". de JEAN CHAUSS1VERT. pp. 242- 252. 
"Instituis et laboratoires Pasteur en Chine avant 1949”. de MARIANNE BASTID-BRUGUIÈRE. pp.253-268 e 
“Pasteurisme. medicine militaire et colonisalion en Afrique noire. La lutte contre la maladie du sommeil” de 
JEAN-PIERRE DOZON. pp.296-311.

suposto pioneirismo, desenvolvimento e

dominação europeia, pois essas passaram por mediações político-culturais específicas e

Esse movimento de criação de laboratórios de pesquisas microbiológjcas buscou 

principalmente canalizar as investigações científicas para doenças epidêmicas e/ou tipicamente 

das regiões colonizadas, uma vez que tais enfermidades prejudicavam brutalmente as

transações económicas internacionais e a produção de bens de consumo. Ao mesmo tempo, 

eram atrativos no campo das disputas científicas internacionais que lutavam peio 

reconhecimento e legitimidade dos resultados de pesquisas laboratoriais numa corrida frenética

Estudos mais recentes voltados para a história das inovações pasteurianas e das
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aspectos até a pouco tempo negligenciados, mas de profunda importância, numa perspectiva

de novas abordagens sobre a produção dos conhecimentos científicos.

relacionadas à uma complexidade social é Bruno Latour. Latour tem se preocupado com as

estratégias criadas pelos vários agentes envolvidos na produção dos conhecimentos científicos

para se imporem como ‘verdades’ e que reelaboraram uma nova ordem do mundo natural e

social, à luz de novas estratégias de convencimento. Nesse sentido, Latour privilegiou em

alguns momentos de sua produção historiográfica sobre ciências, o estudo da trajetória de

alguns personagens aceitos mundialmente como grandes cientistas e suas articulações de

Assim, em “Les microbes: guerre etpaix", Latour afirmou decididamente que uma só

pessoa ou idéia jamais se estabelece sozinha. Sua crítica dirigiu-se aos trabalhos enobrecedores

sobre Pasteur. Com relação a algumas biografias existentes, Latour disse que

Nesse sentido, se houve algum traço de ‘genialidade’ em Pasteur, segundo Latour, este

se remeteu às estratégias de ligação entre o homem da ciência e do laboratório voltado aos

fenômenos reduzidos do “real” com as instâncias macrossociais de diferentes matizes

Um dos pesquisadores que mais tem contribuído para uma nova história social e 

cultural das ciências™ e aprofundado estudos referentes às práticas científicas dos laboratórios

“Les hagiographes voient toujours dans la carrière de Pasteur une necessite qu'ils 
omettent par conséquent d'admirer alors qu ils semerveillent par ailleurs de choses 
étonnantes qu ’il n a pas faltes. Un homme ne peut pas grand-chose avec ses seules 
forces". 16

(autoridades políticas, sociedades agrícolas, médicos, higienistas, militares, estudantes), numa

sobrevivência no campo das lutas científicas pelo reconhecimento. As inovações advindas com 

a microbiologia e a atuação de Louis Pasteur foram exaustivamente estudados pelo autor15.

14 - PESTRE. Dominique - -iPour une histoire sociale et culturelledes Sciences - nouvelles définitions. nouveaux 
objets. nouvelles pratiques" publicado em Annalcs ESC. vo!50. n°3. maio-junho de 1995. pp.487-522. A 
tradução feita por Silvia F.M.Figueirôa foi publicada em 1996 nos Cademos do Instituto de Geociências da 
UNICAMP. vol 6. n°6 cm 1996. pp.3-56. A expressão aqui adotada tem como referencial esse artigo.
15 - Cf: LATOUR. Bruno - Les microbes. guerre et paix. Paris: Annc Maire Métaillé. 1984, La vie de 
laboratoire. La production des faits scientifiques. Paris: La Découverte.1988. La Science en action. Paris: La 
Découverte. 1989, “Joliot: la histoire et la physique mêlées" In Serres. Michael ( dir) Elémcnts d’histoire des 
Sciences. Paris: Aubin. Imprimcur Poiticrs. 1989. pp. 493-513. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 
34. 1994. Conferir também SALOMON-BAYET. Claire - Pasteur et la Révoiution Pastorienne. Paris: PayoL 
1986.
16 - LATOUR. Bruno- Les microbes. guerre et paix. Paris: Anne Maire Métaillé. 1984. p. 75
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perspectiva política não elaborada previamente, mas constantemente integrada ao cfazer-se das

inovações microbiológicas’:

Desde as primeiras pesquisas de Pasteur relativas às fermentações, na década de 40 do

século passado, vinculadas à agricultura e à indústria, apresentações públicas dos resultados e

publicações tomavam seus trabalhos conhecidos em diversas instâncias sociais. Em 1857,

Pasteur apresentou sua primeira comunicação sobre fermentação láctica à Sociedade das

Ciências, Agricultura e Artes de Lille. Na década seguinte dedicou-se à fermentação butírica e

Durante os anos de 1860 até final dos anos 70, vários debates e polêmicas envolveram

Pasteur, difusamente concebidas como reflexo da situação de guerra franco-prussiana ou como

à fermentação acética e publicou um estudo acerca das doenças causadas que afetavam as 

propriedades químicas e físicas do vinho intitulado Etudes sur le vin .

17 - Ibidem. pp.79 e 95-96
18 - Liebig defendia a tese de que a fermentação e a putrefação eram instabilidades químicas provocadas pela 
presença de uma matéria orgânica em vias de decomposição, e não por seres vivos, num estado de vibração 
molecular interna que podia ser comunicada a outras matérias orgânicas ou inorgânicas, levando-as também à 
desagregação. BENCHIMOL. Jaime - Domingos Freire, o tempestuoso Pasteur brasileiro.Tese de doutorado. 
Departamento de História.UERJ - Rio de Janeiro. 1996. pp.58- 59.

II serait vain de dire qu'il y a , d'une part. le Pasteur homme de Science, enfermé 
dans son laboratoire. et de l 'autre. un Pasteur homme politique. qui s occupe de faire 
savoir ce qu'il a fait. Non. il n'y a quun homme. Pasteur. dont la stratégie est 
proprement géniale(...). ” Tais estratégias foram para o autor a chave de entendimento do 
reconhecimento de Pasteur que se projetou de forma tão efusiva. (...)“Pour ‘forcer' 
quelqu un à ‘confesser' qu 'on a raison. il faut. en effet inventer un théátre de la preuve 
tout à fait nouveau. Ce nést pas la clarté des expositions de Pasteur qui explique son 
succès populaire. c 'est au contraire son mouvement pour enrôler le plus grand nombre 
possible d 'alliés qui explique le choix de ses démonstrations et la qualité visualle de ses 
expériences. ‘En demière instance', comme on disait naguère. c'est la simplicité du 
jugement perceptif sur lequel aboutit le montage de la preuve qui fait la différence et 
entraine la conviction. Pasteur ne recule devant aucun e ffort dans son laboratoire et sur 
la place publique pour aligner l’intérêt et la discussion sur quelques contrastes 
perceptifs extrêmement simples: absence/présence: avantaprés: vivant/mort; pur/impur 
(...) Une épidémie, nul ne sait bien ce que c’est; il y faut un savoir statistique difficile et 
une expérience longue à aequérir: mais la mort différentielle qui frappe en laboratoire 
une foule de poulets; çe la se voit ‘comme en plein jourLa génération spontanée. on ne 
sait pas ce que c'est. c'est un débat confus. Mais un élégant flacon au col de cygne 
ouvert dont le contenu reste inaltérable puis s 'altère dès qu on en rompt le col, voilá qui 
est spectaculaire et ‘indiscutable ’. ” 17

desafios meramente científicos. No primeiro caso, o confronto entre Pasteur e o químico 

alemão Liebig.18
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conceituações a respeito de vários processos fermentativos, cada qual relacionado à vida de

algum microorganismo específico, que se multiplicava facilmente, utilizando-se de fontes

energéticas as formas mais simples de compostos carbónicos (álcool, açúcar) e a amónia como

fonte de nitrogénio. Este foi o estudo que sistematizou a constituição da bacteriologia como

Uma das estratégias, já destacadas anteriormente, foram as experiências em espaços

universo de conhecedores das pesquisas laboratoriais. Latour observou que a Revue

isolado do restante da sociedade. Ao contrário da afirmação de que somente após as

De 1865 a 1871, Pasteur voltou sua atenção para doenças causadas pelo bicho da seda.

Em seus Eludes sur la bière publicado em 1876, Pasteur consolidou suas observações e suas

públicos reconhecidos pelos cientistas da época, utilizadas como prova irrefutável da 

verdade21. Mas outros mecanismos também fizeram parte da “odisséia pasteuriana” em busca

conclusões de pesquisa haveria um contato com o mundo exterior através da aplicabilidade dos 

resultados, o estudo exaustivo de Latour registrando todas as alusões feitas a Pasteur neste 

período, revelou sua necessidade de aproximação como o meio social, sobretudo com os

Scientífique, escrita pelos cientistas e voltada para o 

semana os trabalhos de Pasteur, portanto, o mundo do laboratório pasteuriano não estava

dos micróbios22 tais como as constantes publicações em periódicos científicos, ampliando o

grande público acompanhou semana a

19 - Sobre as divergências e debates entre Pasteur e Pouchet consultar, entre outros. GEISON. Gcrald L. & 
FARLEY. John - “Lc débat entre Pasteur et Pouchet: Science, politique et gêneration spontaneé. au 19° siècle 
en France” In Coletânea de textos, Pandore, 1982. pp. 3-49; LATOUR Bruno - “ Pasteur et Pouchet: 
hétérogencsc de 1’histoire des Sciences” IN Serres. Michel (dir) - Éléments d’histoire des Sciences. Paris: 
Bordas. 1989. pp. 423-445.
20-LATOUR. op. cit. pp.59- 60.
21 - Latour referiu-se aqui às experiências em que Pasteur, sempre auxiliado por colaboradores, como Joubert, 
Chamberland. Roux. Davaine e Koch, demonstrou que o agente infeccioso da doença do carvão era a bactcrídia 
carbonosa e não o líquido de sua cultura. Cf. op.cit.p. 88-104
22-Importante ressaltar que as pesquisas em tomo de micróbios patogênicos se destacou como uma fase 
posterior aos primeiros estudos químicos de Pasteur sobre ácidos e fermentação durante as décadas de 50 e 60 
do século passado, embora houvesse intrínseca relação de seus interesses políticos e económicos já pontuados 
nesse período com outros objetos de pesquisa, quais sejam as relações causais entre germes c doença. Numa 
entrevista com Napolcão III. Pasteur havia informado ao imperador "ser sua ambição chegar ao conhecimento 
das causas das doenças pútridas e contagiosas. ” Apud. ROSEN. op.cit. p. 240.

disciplina capaz de explicar a origem e desenvolvimento das doenças humanas a partir de 

microorganismos vivos, ou seja, a bacteriologia20.

No segundo, as disputas públicas que envolveram Pasteur e Pouchet19
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No que se refere às publicações, Latour deu especial atenção aos Annales de rinstiíut

Pasteur, Journal de microbiologie, revista ofícialmente fundada em janeiro de 1887, período

em que já havia um grande reconhecimento internacional da microbiologia. Foram publicados

mais de 1500 artigos em pouco mais de 10 anos. Tratava-se não somente da publicação de

constituindo uma das mais importantes produções do Instituto Pasteur e tendo como função

equipamentos laboratoriais. A produção de artigos é aqui entendida como elemento integrado

e dinâmico do processo de institucionalização dessa medicina pasteuriana. Conforme Latour:

Portanto, o estilo direto e frio das produções cientificas com base na microbiologia

Diante dessas reflexões, reintegrar Pasteur como um homem do seu tempo tem sido de

fundamental importância para uma compreensão adequada dos desdobramentos das inovações

microbiológicas, quer seja na Europa ou em outras partes do mundo.O século XIX foi um

momento de profundas transformações do capitalismo ocidental, donde o avanço imperial-

colonialista, do crescimento de pólos urbanos, do aumento do fluxo comercial e imigratório

23 - Latour. op.cit. pag.113
24 - Idem.

pasteuriana foi decisivo para essas estratégias de convencimento, pois tentou refletir uma 

organização imparcial de dados experimentais a partir de descrições e conclusões diretas, 

rápidas e evidentes segundo seus preceitos. O uso de regras, abreviações, nomenclaturas, 

possibilitou gradualmente a consolidação profissional de um grupo de pesquisadores (médicos 

ou não) que se especializaram na busca de microrganismos24.

primeira a divulgação de suas realizações: cursos instituídos, soros, vacinas, técnicas e

"L 'artice dit technique ne flotte pas sur les épreuves du laboratoire comme un empyrée. 
II fait partie de 1’action. II est le plus souvent 1'aclion même. celle qui construit la 
crédibililé et rend discutables ou indiscutables les 'faits scientifiques23

artigos especializados em microbiologia, mas de uma revista oficial dos pasteurianos,

médicos higienistas que também percebiam pouco a pouco a importância de justificativas 

científicas das medidas higiénicas através das “experiências esclarecedoras”, reforçando suas 

tarefas de limpeza e arejamento dos ambientes. Segundo Latour, houve uma conjunção de 

interesses, um duplo movimento no qual Pasteur esteve envolvido.
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Microbiologia e saúde pública na virada do século caminharam juntas, as inovações

pasteurianas não se sobrepuseram, mas reelaboraram preceitos mais antigos e coletivos da

higiene pública, elas se entrelaçaram possibilitando uma nova maneira de conceber a multidão e

o individuo, as influências do ambiente e dos microorganismos, o doente e o são, enfim a

própria ordem das coisas.

Assim, antigas instituições, hábitos e práticas médicas foram constantemente

reeiaboradas - e não sem conflitos - garantindo tanto a sua sobrevivência enquanto espaço de

atuações legítimas como também favorecendo a consolidação e difusão dos novos preceitos

segundo momento o adotou como causa nobre às

trouxeram desafios epidêmicos que se configuraram como objetos disputados das pesquisas 

microbioiógicas acerca de doenças desconhecidas. Além disso, o quadro dramático e assolador

desse período também contribuiu para a afirmação das políticas de saúde pública respaldadas 

por uma medicina social que se afirmou mais a partir de suas intervenções nos espaços 

urbanos25.

por detrás da propalada ‘revolução pasteuriana’

médicas e as decisões político-administrativas se transformaram conjuntamente, num percurso 

longo no qual a aliança entre grupos, a conjugação de interesses e o requinte estratégico- 

científico de legitimação da verdade descoberta, formaram alicerces para a construção de uma 

nova ciência e de um novo tempo - o tempo dos laboratórios e dos seres invisíveis27.

25 - Sobre as transformações urbanas do século XIX, cf. HOBSBAWN, Eric- A era dos impérios. São Paulo: 
Paz e Terra, 1992, BRESCLAN1. Stella - Londres e Paris no século XIX: O espetáculo da pobreza,. São Paulo: 
Brasiliensc, 1989, BENCHIMOL. Jaime - Pereira Passos: um Haussmann Tropical. Rio de Janeiro: Biblioteca 
carioca, 1990, e Revista brasileira de história - cultura e cidades. ANPUH. 1985 . A respeito do conceito de 
medicina social consultar, entre outros. ROSEN, George - Da policia médica à medicina social. Rio de Janeiro: 
Gaal. 1980, MACHADO ET ALI - (Da)nação da Norma. Rio de Janeiro: Graal, 1978 e CHALHOUB, Sidney 
Cidade Febril.. São Paulo: Companhia das Letras. 1996.
26 - SALOMON-BAYET. Claire - Pasteur et la révolution pastorienne. Paris: Payot, 1986, p.28.
27 - Ibidem, p. 29

especificamente ao homem doente, mas num

suas especulações científicas. Tais mudanças não se deram bruscamente, há uma longa história 

i’26: o laboratório, as pesquisas, as estruturas

microbiológicos. Um novo estilo médico desenvolveu-se nos gestos, nas palavras, no 

vestuário, na arquitetura hospitalar, na legislação respaldado por novas disciplinas e pesquisas 

a microbiologia que nos seus primórdios, não se dirigiuadvindas, em parte, com
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2.2- A microbiologia nos trópicos

A saúde pública, de maneira geral favoreceu a consolidação da microbiologia nos meios

institucionais da ciência médica, visando a detectar a especificidade etiológica das doenças e

eventual imunização ou vacinação, conforme discussão feita anteriormente. Nesse sentido, as

políticas de saúde pública tiveram um papel fundamental e inovador ao estabelecer novas

frentes de atuação sanitária a partir das inovações microbiológicas.

Não se trata exclusivamente da construção dos estabelecimentos laboratoriais públicos,

inércia dos tempos imperiais. Nessa perspectiva, a criação do Instituto de Manguinhos, atual

mas de um complexo processo de inserção de atividades científicas que abrange não só as 

instituições em si, como também os próprios cientistas envolvidos, a busca de diferentes apoios

sejam estes do Estado ou de particulares, os esforços de divulgação e legitimação profissional, 

no qual o jogo de interesses e a constante transformação faz parte da construção do 

conhecimento científico. Em outras palavras, representa um momento fundamental aos adeptos

pastorianos em sua afirmação profissional, encontrando na área da saúde pública espaços 

concretos de atuação e propiciando a esta uma reelaboração de suas práticas.

Cabe frisar ainda, a própria historicidade dessas novas abordagens sobre Pasteur, que 

vem acompanhando o movimento da história das ciências, pois grande parte da documentação

e a nova medicina, decorrente dos projetos modemizadores republicanos em contraposição à

28 - É o caso de Gerald Geison que. entre outros, escreveu uma polêmica biografia de Louis Pasteur - The 
Private Science of Louis Pasteur. University of Press. 1995. Baseada em pouco mais de uma centena de 
cadernos de anotações pessoais doados à Bibliothèque Nationale e pesquisados por Geison durante 17 anos. 
Suas investigações baseadas cm diários de Pasteur revelaram algumas informações que chocaram o espírito 
nacionalista e laudatório francês com relação a Pasteur tais como aplicação de vacina contra a raiva em seres 
humanos sem previamente testá-la em animais, a ambição pelo reconhecimento como único descobridor de 
vacinas, omissão de dados em experiências públicas, entre outros.

analisada pelos historiadores tomou-se acessível somente nos últimos anos, sobretudo aos 

pesquisadores não franceses28.

No Brasil, alguns estudos mais antigos e pertinentes ao tema associaram de maneira 

mecanizada a introdução da microbiologia como um momento de ruptura radical entre a velha
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Essa periodização cristalizada e ainda muito presente em várias referências baseia-se

revelaram uma enorme diversidade de práticas e concepções médicas existentes muito antes da

criação de institutos de pesquisa, modificando completamente a imagem de uma medicina

atrasada e anti-científica, embora "a tese da contemporaneidade das controvérsias científicas

na historiografia relativa à medicina acadêmica ”

Em seu estudo mais recente, Benchimol fez uma crítica contudente às interpretações

simplistas que concebem Oswaldo Cruz como propiciador da bacteriologia no Brasil, através

de um estudo minucioso em tomo dos antecedentes das práticas bacteriológicas no período

imperial - portanto, contemporâneas aos debates médicos internacionais - e sua importância no

decorrer dos anos posteriores. Trata-se de um estudo sobre as primeiras gerações de

bacteriologistas que atuaram no Rio de Janeiro nas últimas décadas do século passado,

examinando teorias e invenções de alguns médicos que se converteram ao pasteurismo, com

considerado pré-científico e metafísico, da etapa posterior, cientifica, fundamentada portanto 

em fatos positivos e no método experimental30.

Nos últimos anos a história e a sociologia das ciências, através de novos estudos, cada 

vez mais se afastam dessas posturas rígidas. Novos estudos31, utilizando fontes primárias,

desenvolvidas no meio médico brasileiro, em relação ao europeu, não seja um ponto pacifico
32

Instituto Oswaldo Cruz, criado em 1900 é vista como marco fundador da ciência experimental 

no país29.

num critério evolucionista da história da medicina no Brasil, pois diferencia o período anterior,

29 - É o caso de STEPAN. Nancy - Génese e evolução da Ciência Brasileira: Oswaldo Cruz e a política de 
investigação cientifica e médica. Rio de Janeiro: Arte Nova, Fundação Oswaldo Cruz, 1976; LUZ, Madel- 
Medicina c ordem política brasileira: 1850-1930. Rio de Janeiro: Graal. 1982; PIRES. Dcnise - Hegemonia 
médica na saúde e a enfermagem. São Paulo: Cortez. 1989.
30 -A respeito dos debates sobre medicina experimental durante o Segundo Reinado, cf. EDLER. Flávio - “O 
debate em tomo da medicina experimental no segundo reinado” In História. Ciências. Saúde - Manguinhos. vol 
III. n° 2, julho/outubro 1996. pp. 284-299.
31 - Sobre a institucionalização da medicina no Brasil e os debates médicos no século XIX cf: KURY, Lorelay B. 
- O império dos miasmas: a Academia Imperial de Medicina ( 1830-1850). Niterói, dissertação de Mestrado. 
1990. EDLER. Flávio - As reformas do ensino médico e a profissionalização da medicina na Corte do Rio de 
Janeiro. 1854-1884. São Paulo, dissertação de Mestrado. USP, 1992; FERREIRA. Luís Otávio - O nascimento 
de uma instituição científica: os periódicos médicos brasileiros da primeira metade do século XIX. São Paulo, 
tese de Doutorado. FFLCH/USP. 1996.
32 - EDLER. Flávio - “O debate cm tomo da medicina experimental no segundo reinado” In História. Ciências. 
Saúde - Manguinhos. vol III. n° 2. julho/outubro 1996, p. 285.
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especial ênfase na trajetória de Domingos Freire que dedicou anos de sua carreira médica aos

estudos e pesquisas sobre a febre amarela. As controvérsias médicas daqui e do exterior que

envolveram estes bacteriologistas e abordadas por Benchimoi permitiram-lhe recuperar

historicamente profundas interações dos vários segmentos da medicina - clínicos, higienistas,

bacteriologistas - bem como permitiram-lhe apreender a importância dessa fase para a

consolidação institucional do Instituto Manguinhos e das campanhas sanitárias empreendidas

por Oswaldo Cruz. Nas palavras do autor

Várias iniciativas ligadas à medicina e aos problemas sanitários foram tomadas em anos

anteriores aos marcos tradicionais acima citados que reverenciaram a criação dos institutos de

pesquisa e a proclamação da república como começo de uma nova era na história da medicina

1804 e posteriormente a criação de uma Junta Vacínica instalada no Rio de Janeiro, a criação

de escolas de cirurgia e anatomia em 1810 e que em 1832 tomaram-se faculdades de medicina

do Rio de Janeiro e da Bahia, favorecendo aos poucos a formação de uma tradição médica no

paísj4.

Nesse contexto as ocorrências epidêmicas de febre amarela, cólera, varíola cresceram

no Brasil, sobretudo na segunda metade do século XIX quando intensificaram-se os

intercâmbios internacionais e as políticas de mão-de-obra imigrante. A atuação das autoridades

e saúde pública no Brasil. Entre outras, podemos citar a introdução da vacina anti-variólica em

33 - Cf. BENCHIMOL. Jaime L. “Domingos Freire e os primórdios da bacteriologia no Brasil” In: História. 
Ciências. Saúde - Manguinhos. Rio de Janeiro. Casa de Oswaldo Cruz, volume 1L n° 1. março/junho 1995. 
p.69 (67-98)
34 - Sobre a vacinação anti-variólica no Brasil cf: FERNANDES, Tânia - A produção da vacina antivariólica no 
Brasil da Monarquia a 1920: a ciência, a técnica e o "poder dos homens”. Rio de Janeiro, dissertação de 
Mestrado. Escola Nacional de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz. 1991; MEIHY. José Carlos Sebe & 
BERTOLLI FILHO. Cláudio - História Social da Saúde. Opinião pública versus poder, a Campanha da Vacina 
1904. São Paulo. Estudos Ccdhal 5, 1990.

“Para compreendermos os posicionamentos destes atores temos de nos reportar à 
dinâmica igualmente contraditória da medicina e da ciência dos micróbios que não 
constituíam, nem aqui nem nas formações sociais mais avançadas, 'pacotes' de 
postulados evidentes. A entronização do pasteurianismo no Brasil não foi uma 
assimilação passiva e unívoca de idéias oriundas de países económica e culturalmente 
hegemónicos. Entre o momento em que a medicina pasteuriana foi recebida como dogma 
ameaçador até quando foi abraçada por todo o campo médico como seu núcleo de 
certezas decorreu um processo protagonizado, em larga medida, por médicos que se 
lançaram à caça de micróbios paíogênicos e assumiram todos os riscos envolvidos na 
postulação de teorias por muito tempo debatidas dentro e fora do pais ” 33.
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europeus.

contraditórios e pouco fundamentados, aproximando-se em muitos casos aos rituais mágicos e

ao curandeirismo. No entatno, a crença na universalidade do método experimental para a

medicina, espelhado no desenvolvimento de outras áreas do saber científico como a química e

a física, não conseguiu solapar terapêuticas calcadas em outras tradições de conhecimento.

infeccionismo se combinavam em explicações médicas que admitiam que uma doença

infecciosa fosse transmitida de uma pessoa adoentada a outra, embora a causa da doença não

As ações preventivas e curativas das ciências médicas sofreram algumas modificações 

à luz dos parâmetros científicos considerados modernos da medicina acadêmica européia 

justamente no século XIX. As práticas médicas mais antigas que antecederam esse período 

começaram a sofrer severas criticas, pois foram consideradas empiristas, baseadas em sistemas

O aparente consenso médico acadêmico que se estabeleceu em tomo da medicina 

patológica e fisiológica implicava a renúncia do que vinha sendo praticado até então, 

ocasionando diversos atritos entre os profissionais médicos, acadêmicos ou não.

E quais as concepções médicas daquele período? Eram bem variadas. A historiografia 

comumente classifica essa diversidade genericamente em dois grandes referenciais teóricos de

explicação vigentes nesse período: de um lado, a teoria contagionista sustentava que a doença 

era transmitida de pessoa para pessoa através de algum tipo de contato físico ou indiretamente, 

através de objetos contaminados pelos doentes ou da respiração do ar que os cercava. De 

outro, havia os adeptos da teoria infeccionista, sendo os miasmas - emanações maléficas, 

provenientes de matéria animal e vegetai em decomposição - responsáveis pelas infecções que 

alteravam as condições do ar, causando terríveis moléstias. Muitas vezes, contagionismo e

sanitárias revestiram-se de novos significados e de novos desafios pontuados pelas incertezas, 

temores, interesses conflitantes entre setores sociais e diversidades de concepções médicas 

quanto aos diagnósticos e medidas para controle das doenças, fenômeno não exclusivo de 

nosso meio médico, mas componente verificável em outras localidades, inclusive nos centros



41

Além disso, o próprio movimento em tomo da suposta cientificidade da medicina gerou

novas discordâncias quando as atenções médicas se voltaram para os agentes etiológicos

inovações bacteriológicas, principalmente a partir de

1870, diversificando ainda mais o campo de disputas pela hegemonia entre os saberes em tomo

das doenças e da saúde no século passado.

Conforme as reflexões de Edler,essas mudanças repercutiram ativamente no Brasil, pois

apesar de grande parte das elites médicas vinculadas às Faculdades de Medicina e a Academia

Imperial de Medicina apropriarem-se dos pressupostos da moderna medicina européia, essa

adoção não se deu de forma subalterna. Referindo-se às reformas dos programas do curso de

Medicina no Rio de Janeiro reivindicadas no final do século por parte dos médicos da Corte,

Edler afirmou que

causadores das doenças, baseadas nas

estivesse diretamente ligada ao contágio em si, mas na alteração causada pelo infectado nas 

condições do ar circundante"5.

35 - Embora sejam predominantes os estudos que caracterizaram os debates médicos do século XlXem tomo da 
polarização ‘contagionistas vcrsus infeccionistas’, outras referências podem aqui ser lembradas no sentido de 
revisarem essas posturas mais rígidas, debruçando-se mais atentamente na análise das divergências médicas em 
suas especificidades e contradições. Cf. PELLING. Margaret - Cholera. fever and Englixh medicine: 1825-65. 
Oxford. Oxford University Press. 1978; DELAPORTE, François - Disease and civilization: the cholera in Paris. 
1832. Cambridge e Londres. The MIT Press. 1986 e do mesmo autor. The history of yellow fever: an essay on 
the birth of tropical medicine. Cambridge e Londres, The MIT Press. 1991: EVÀNS. Richard J. - “Blue funk 
and yellow peril: cholera and society in nineteenth-century France7’. European History Quarterly, vol.20, 
janeiro de 1990. Outros estudos tem demonstrado a dimensão ideológica politico-social dos posicionamentos 
médicos relacionados às profundas transformações da nova ordem social que reforçou a intervenção médico- 
sanitária principalmente nos espaços urbanos. Cf. COOTER. Roger - Anticontagionism and history’s medicai 
record” In WRIGHT. Petcr e TREACHER, Andrew - The problcm of medicai knowledge: examining the social 
construction of medicine. Edinburgh, 1982. Devo agradecer ao professor Sidney Challoub a oportunidade de 
estudar essa interessante bibliografia em seu curso de pós-graduação oferecido em 1993 na UNICAMP. A 
propósito, seu livro Cidade Febril - Cortiços e epidemias na Corte Imperial. Rio de Janeiro. Cia das Letras, 
1996 faz um balanço a respeito desta historiografia, relacionando-a com os debates médicos ocorridos em tomo 
das epidemias e com a situação na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Sobre os debates médicos no 
BrasiL conferir ainda REIS. Onildo - O inimigo invisível. Epidemia na Bahia no Século XIX, Salvador. 
Eduíba. Sarah Letras. 1996.

"Embora a incorporação dos conhecimentos elaborados pelas novas disciplinas médicas 
que se afirmavam em solo europeu fosse percebida como condição sine qua non para a 
formação do médico clinico, seus conteúdos eram julgados insuficientes ou mesmo 
incongruentes face aos problemas médicos nacionais. Justificava-se. deste modo, um 
programa de pesquisas voltado à especificidade da medicina brasileiraf...) As elites 
médicas postulam, então, uma relação de complementaridade e não de exclusão entre a 
medicina acadêmica européia - tomada no sentido de medicina universal - e a medicina 
brasileira. Fazem-no afirmando a universalidade do método. (...) A valorização da 
singularidade da manifestação dos fenômenos mórbidos nacionais cria como que um 
virtual monopólio de pesquisas aberto aos médicos brasileiros. O termo Medicina
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Higiene Pública em 1851, órgão consultivo e centralizador que, mais tarde incorporou a

Inspeção de Saúde do Porto do Rio de Janeiro, o Instituto Vacinico e os serviços de higiene

crescimento das atividades científicas no Brasil em outras áreas do conhecimento, além da

medicina. Embora não se restrinja à criação de novas instituições de pesquisa e à reforma das

mais antigas, uma vez que tais atividades abarcam uma maior diversidade e complexidade de

transformações processuais das ciências. Exemplos dessas iniciativas foram elencadas por

Rio de Janeiro; 1874 - transformação da Escola Central em Escola Politécnica do Rio de

Janeiro; 1875 - Fundação da Comissão Geológica do Brasil e da Escola de Minas de Ouro

Preto; 1876 - Reformas do Museu Nacional e do Colégio Pedro II. Os anos finais da década

1886, fortemente marcada pela iniciativa

cafeicultura paulista, dirigindo seus trabalhos nas áreas de Geologia, Botânica, Geografia,

Dentre as doenças epidémicas, a febre amarela suscitou um esforço dispendioso por 

parte do governo imperial e dos médicos em geral, através da criação da Junta Central de

das províncias. Além disso, inúmeros estudos e pesquisas a respeito do mal amarilico foram 

feitos por médicos brasileiros37.

Silvia Figueirôa: 1871- criação do Museu Paraense, desmembramento do Observatório

Nacional da Escola Central; reforma de ensino (Reforma Savóia) da Faculdade de Medicina do

de 80 do século passado parecem ter sido uma fase importante como marco de várias 

São Paulo. É pertinente ressaltar que a Comissão

Geográfica e Geológica de São Paulo foi criada em

da elite cafeicultora local e vinculada às necessidades de melhoramento e produtividade da

instituições científicas inauguradas em

36 - Ibidem. pp. 160-161.Edler. a partir da proposta de reforma de ensino elaborada pelo médico Moncorvo de 
Figueiredo que foi publicada em um livro de 1874 intitulado Do Exercício e Ensino Médico no Brazil. Rio de 
Janeiro. Typ. Franco-Americana, referiu-se aos seguintes problemas de saúde agravados no Brasil por 
condições específicas, além das epidemias: afecções oculares vinculadas'a insolação, moléstias gênito-nrinárias. 
moléstia das crianças', moléstias dos velhos’, afecções da pele, sífilis e parasitologias. Cf. op. ciL pp. 165- 

167.
37- Sobre os debates médicos em tomo da febre amarela no Rio de Janeiro nesse período, cf. CHAI .1,01 IR. 
Sidney, op. cit. e BENCHIMOL. op.cit.

O período pós-1870 tem sido considerado um marco no que diz respeito ao

tropical - cuja primeira referência encontramos num artigo cientifico de Moncorvo de 
Figueiredo publicado em 1874 na Revista Médica (R.M.: 10/5/874) - não possuía o 
sentido pejorativo que lhe seria atribuído mais tarde. Pelo contrário, designava todo um 
vasto terreno a ser desbravado pelos pesquisadores nacionais. ” 36

iniciativas científicas, essa faceta possibilita uma apreensão mais imediata dessas
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Diante do agravamento da situação e de novos surtos epidêmicos foi instalada no Rio

de Janeiro em 1886 a Inspetoria Geral de Higiene que passou a contar com serviços

pretensamente mais efetivos que os já existentes nas diversas regiões do país através da criação

de inspetorias provinciais. Nesse mesmo ano, em São Paulo tal qual em outras províncias, foi

criada a Inspetoria Provincial de Higiene tendo como diretor o médico Marcos Arruda. A

inspetoria era responsável por uma série de atribuições: fiscalização e controle higiénico dos

Analisando os relatos de Marcos Arruda a respeito dos diversos trabalhos efetuados

durante os primeiros anos da inspetoria, percebe-se um desequilíbrio entre as funções da

seus relatórios oficiais dirigidos à

Inspetoria Geral de Higiene do Império e ao Governo da Província, as reivindicações de verbas

comparadas aos resultados da atuação. Interessante lembrar que nesse período a inspetoria de

São Paulo localizava-se no consultório particular de Marcos Arruda e praticamente se

sustentava com recursos particulares.

Embora alguns estudos tenham reconhecido a existência dessas iniciativas e atuações

sanitárias no período imperial, a ênfase dada reporta-se a esse período como um antecessor,

Topografia, Meteorologia, Zoologia, Arqueologia etc, na tentiva de conhecer o meio físico 

paulista38.

diversos estabelecimentos, sobretudo os coletivos, análise química dos alimentos e bebidas, 

levantamento das enfermidades existentes na província e vacinação anti-variólica39.

urgentes para concretização das medidas sanitárias predominaram desproporcionalmente se

38 - Cf. FIGUEIROA Silvia F. de. M.op. cit, p. 103-171 e Modernos Bandeirantes: a Comissão Geográfica e 
Geológica de São Paulo e a exploração cientifica do território paulista (1886-1931). São Paulo, mestrado. USP. 
1987. A Imperial Estação Agronómica, criado em 1887, por iniciativa do governo imperial, em Campinas, era 
um órgão do Ministério da Agricultura, tendo por objetivo estudar todos os problemas referentes à agricultura 
nacional. A escolha da localidade certamcntc refere-se à importância de Campinas como um dos grandes 
núcleos da produção cafceira nacional. Em 1892, três anos após a proclamação da República, a Estação foi 
encampada pela administração estadual de São Paulo, passando a ser denominada Instituto Agronómico do 
Estado. Cf. DANTES. Maria Amélia M. Instituições de Pesquisa Científica no Brasil in FERRI & 
MOTOYAMA (coord.) História das Ciências no Brasil. São Paulo: Edusp, 1981. v.2. pp. 341-380.
39 - Cf. ARRUDA. Marcos - Relatorio á Inspetoria Geral de Hygiene do Império. 1887 In Revista Arquivos de 
Higiene e Saúde Pública. São Paulo. 1942. 7(14), pp 95-103. e MASCARENHAS. Rodolfo - Histórico 
administrativo dos serviços estaduais de saúde pública de São Paulo. São Paulo. Doutorado. Faculdade de 
Saúde Pública -USP. 1949 p. 35

instituição e as reais condições de trabalho, pois em
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. Novamente os

Os conflitos acentuados no último quartel do século XIX entre posicionamentos

políticos adversos dos monarquistas e republicanos, levando-se em conta o grau de adesão a

convicção político ideológica de uma

simplificação desse momento extremamente conturbado da história do país como apenas uma

disputa entre um bloco homogéneo monarquista e outro republicano.

Reforçando tais convicções, muitas análises explicam essa suposta “falta de atenção”

repercutindo nas diversas províncias. Rapidamente

então, passa-se ao histórico da montagem do Serviço Sanitário como estrutura sanitária mais

efetiva, bem ao ritmo modemizador dos novos tempos republicanos.

PRP - Partido Republicano Paulista, uma das mais expressivas. Não se trata somente de um

agravamento das condições sanitárias nas regiões portuárias ou produtoras de café e da

medicina. Não se enfatizou o aproveitamento por parte do governo republicano de 

determinados procedimentos médicos e de pesquisas ocorridos anteriormente no campo da 

saúde no Brasil.

40 - Cf. BLOUNT IIL John Allcn - The Public Healt Movemcnt in São Paulo. Brazil: a History of the Sanitarv 
Servixe. 1892-1918. Tese de Doutoramento. Tulane University, 1971. p. 37. Apud. SANTOS. I ni? A. de 
Castro - Estado e Saúde Pública no Brasil (1889-1930) In: Dados. Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 
vol. 23. n° 2. 1980. pp. 237-250.

de modo desigual. A tendência federalista 

político e económico do país propiciaram uma arrancada no que diz respeito à sistematização 

dos serviços de saúde pública. No entanto, quando se reporta a esse processo, pouca atenção é

dada aos conflitos subjacentes à atuação da Inspetoria de Higiene do Império, voltada para as

aos problemas sanitários, peia crise que o Império atravessava aliada a uma política sanitária

É nítida a atenção pública do governo republicano à estruturação sanitária do pais, mas

e a posição do estado de São Paulo no contexto

esta ou aquela corrente política, havendo nuances na

questões da Corte e a sua pouca atenção para a província de São Paulo. Ora, está se falando 

de um contexto extremamente tenso de crescente oposição das forças republicanas, sendo o

ineficiente e letárgica, fragilidade essa

uma espécie de “pano de fundo para progressos subsequentes em São Paulo”40 

marcos republicanos são entendidos como modernização e transformação da sociedade e da

infinidade de exemplos representativos do quadro político brasileiro não possibilitam a
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de Higiene, reflete também um momento de embate de forças políticas que não se reduz à uma

questão de eficiência técnico-administrativa da saúde pública. Ao mesmo tempo, o meio

médico foi elo articulador dessas mudanças e participativo das remodelações sanitárias,

conflitando com as instâncias vigentes do poder público.

Embora essas dificuldades persistissem durante os anos seguintes, o que importa

destacar aqui é a existência de um conjunto de medidas e projetos sanitários da província que

antecederam a criação do Serviço Sanitário de São Paulo nos primeiros anos da República e

autonomia do governo estadual em tomo da questão da saúde. Além das desinfecções,

serviços de vacinação, fiscalizações, aterramentos e drenagens, limpezas públicas e projetos de

criação do sistema de esgotos, já havia como proposta a criação, na capital de São Paulo,

Na verdade, o final do século XIX já estava marcado pela forte presença dos princípios

microbiológjcos na medicina. Segundo Benchimol,

ineficiência da tímida inspetoria provincial, totalmente subordinada à centralização imperial.

Essa disparidade em termos diferenciais de maior ou menor apoio dado pela Inspetoria Central

sem meios, privada de 
beneficiar a saúde

41 - Cf. ARRUDA Marcos dc Oliveira, op. cit. p. 94.
42 - Cf. ARRUDA Marcos de Oliveira - Relatório apresentado prla Inspetoria de Higiene dc São Paulo em data 
de 8 de outubro de 1887 ao Governo da Província In Revista Arquivos de Higiene e Saúde Pública. São Paulo 
1942, 7 (14), pag.l 12.

‘‘Então, para que fim se destina esta repartição de higiene, assim isolada de toda a 
proteção e sempre incumbida de commetimentos múltiplos e dificílimos?! Sem gozar do 
prestigio das autoridades constituídas, sem verba para montar-se. sem verba para 
manter-se. sem verba para sanear e fazer hygiene. sem casa e 
todas as bases indispensáveis para substituir, quanto mais para 
pública desta Província; o que se pode esperar desta Inspetoria?

que posteriormente foram incorporados em seu regulamento, havendo uma maior atençao e

“...de um laboratório de higiene químico-microscópico bacteriológico, suficiente 
para as diversas análises qualitativas e quantitativas das sofisticações de bebidas 
alcóolicas. leite e viveres de toda espécie, e também para o exame de leite das amas, que 
só poderão alugar-se com atestado da Inspetoria. ” 42 [grifo meu]

altamente comprometido com seus posicionamentos político-ideológicos, não raras vezes

“Além da prevalência conjuntural dos bacilos, a microbiologia apresentava 
caracteristica estrutural importante nos anos 1890: o amadurecimento teórico e técnico 
que se traduzia na multiplicação de manuais e que a sedimentavam como “ciência 
normal”, na acepção de Thomas Kuhn. Seus praticantes, mais numerosos tanto nos 
países centrais como nos periféricos, tinham de assimilar e cumprir repertório maior de
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pública. Nesses “acordos”, as fronteiras do que é supostamente científico e do que é político

se diluem, mas tais demarcações rígidas ainda presenciam boa parte das análises em tomo das

personalidades de maior vulto da medicina e da saúde púbica.

Profimdamente relacionado, está o crescimento da frente republicana e do papel do

emergente setor cafeeiro paulista na economia nacional em confronto com a estrutura imperial

ainda vigente. Reforça-se portanto a perspectiva de entendimento da produção do

conhecimento científico como ato político na medida em que supõe escolhas e é permeado

peias referências ideológicas, políticas, económicas e sociais de uma determinada época. Nesse

sentido, o desprezo e o esquecimento de algumas passagens da história da saúde pública

(como de qualquer outro tema) também demarcam posicionamentos, tanto daqueles que

tinham nitido interessse em atrair as glórias e o reconhecimento no circuito médico e das

2.2.1 - O Instituto Bacteriológico: desafios para além das análises microbiológicas.

indiretamente ao histórico da criação do Serviço Sanitário de São Paulo. Não é intenção aqui

fazer um levantamento exaustivo referente à composição do Serviço, pois a medida em que

43 - BENCHIMOL. Jaime Larry - Domingos Freire, o tempestuoso Pasteur brasileiro. Rio de Janeiro. UFRJ. 
Tese de Doutorado. 1996. p. 421.

Microbiologia, laboratório, microscópios ... inovações no vocabulário e na práxis 

médica do final do século passado, cristalizou-se junto a elas a idéia de modernização dos 

métodos e diagnóstico médico no Brasil com o projeto republicano mais amplo. No entanto, há 

de se refletir sobre o embate no campo das disputas peia legitimidade médica que implicou uma 

rede de negociações entre os vários agentes envolvidos no comando do Estado e na saúde

autoridades num momento de afirmação também do próprio modelo republicano brasileiro, 

quanto daqueles que escrevem e reescrevem essa história. A opção foi feita. E hora de se 

aproximar das estratégias desses homens de ciências.

Quase todos as referências ao Instituto Bacteriológico reportaram-se direta ou

cânones e regras, o que não excluía, é claro, o magma das inovações ( e incertezas) 
mantido em ebulição pelos cientistas que operavam nas fronteiras da disciplina. ”*3
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forem sendo relacionadas suas diversas repartições com as implicações propostas, buscar-se-á

dar um mínimo de informações para um maior entendimento.

Por enquanto, é pertinente ressaltar a forma organizacional do Serviço Sanitário para

melhor percepção de sua complexidade e diversidade de atribuições. Criado em 1891, foi o

da Província do período imperial, já citada no tópico anterior desse capítulo. Era um órgão

subordinado à Secretaria do Interior e devia atuar em três campos, segundo a legislação:

orientação do governo acerca dos assuntos de higiene e salubridade pública sobre os quais

execução do

renomeado como Instituto Bacteriológico, o Instituto Vacinogênico, o Desinfectório Geral, a

seção Demógrafo-Sanitária, o Hospital de Isolamento e o Instituto Butantã.

Também antecedeu a criação do Instituto Bacteriológico uma consulta prévia feita pelo

governo paulista ao já citado médico e professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

regulamento sanitário. A diretória desse Serviço coordenava várias seções: o Laboratório 

Farmacêutico, o Laboratório de Análises Químicas, o Laboratório Bacteriológico, mais tarde

relatórios de algumas autoridades públicas que consideravam fundamental sua criação para 

extinguir, de modo seguro, os novos surtos epidêmicos^

No entanto, especificamente esse tópico tratará da inserção da microbiologia 

institucionalizada em uma das repartições do Serviço Sanitário - o Instituto Bacteriológico - 

criado em 1892. A necessidade de fundar um laboratório de bacteriologia já presenciava

fosse consultado, aplicação de planos de melhoramento do estado sanitário e

44 - O Serviço Sanitário do Estado de São Paulo foi legalmente criado em 28 de outubro de 1891. substituindo a 
Inspetoria de Higiene da Província. Sobre a organização do Serviço Sanitário e sobre as diversas reformas 
administrativas sofridas durante os anos de sua existência até ser extinto e substituido pelo Departamento 
Estadual de Saúde cm 1938. consultar. MASCARENHAS. Rodolfo, op. cit; LEMOS. Fernando Cerqueira - 
Contribuição à História do Instituto Bacteriológico (1892-1940) In Revista do Instituto Adolfo Lutz. laboratório 
de saúde pública. São Paulo, vol 14, número especial. 1954, pp. 1-161; CAMARGO, Ana Maria Faccioli - Os 
impasses da pesquisa microbiológica e as políticas de saúde pública cm São Paulo (1892-1934). Dissertação de 
Mestrado. Unicamp, 1984; MERHY. Emerson E. O capiltalismo e a saúde pública. Campinas: Papirus,1985, 
ANTUNES. José Leopoldo Ferreira e ali ( org) - Instituto Adolpho Lutz - 100 anos do Laboratório de Saúde 
Pública. São Paulo: Letras e Letras, 1992. RIBEIRO. Maria Alice Rosa - op.cit. BERTOLL1. Cláudio - História 
Social da Tuberculose e do Tuberculoso: 1900-1950. São Paulo. Doutorado/ FFLCH - USP. 1993. 
TELAROLLI. Rodolpho - op.cit. 1996.
45 - Cf. CARVALHO. Vicente de -Relatório do Secretário do Interior, apresentado em 7 de abril de 1892 Apud 
Lemos . op. cit pag. 14

órgão governamental responsável pelas questões de saúde pública de São Paulo durante 47 

anos, passando por diversas reformas administrativas44, substituindo a Inspetoria de Higiene
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importância de Domingos Freire como referência e autoridade em se tratando de microbiologia

A criação do laboratório Bacteriológico (assim denominado, passando a se chamar

Instituto em 1893) era, então, a grande novidade das primeiras seções auxiliares do Serviço

Sanitário, juntamente com o laboratório de análises químicas (responsável pela análise de

alimentos, águas minerais, bebidas, remédios), uma vez que as outras repartições já faziam 

parte, de alguma forma, da antiga Inspetoria de Higiene49.

Domingos Freire para dar subsídios à instalação de um grande laboratório de análises clínicas 

e bacteriológicas na capital'6. Freire fazia parte do que Benchimol intitulou ‘primeira geração 

de bacteriologistas’ no Brasil47. Embora não seja objeto de estudo desses trabalho o papel de

descoberta do micróbio da febre amarela - criptococo xantogênico - e da vacina contra o 

mal48.

obrigatória, retirando a condicionante ‘quando possível’ da lei. Também é acrescentado como

suas contribuições para a criação do Serviço Sanitário de São Paulo, é possível perceber a

Em 1892, tinha por finalidade o estudo de microscopia e microbiologia geral e 

principalmente vinculados às epidemias, endemias e epizootias mais frequentes e quando fosse 

possível, o preparo dos produtos necessários à vacinação e aplicações terapêuticas, mas em 

1893, mudando sua nomenclatura para Instituto, o preparo dos produtos tomou-se função

46 - Cf. “O Estado de São Paulo”, 21 de abril de 1892.
41 - Desde 1892. ele dirigia o Instituto Bacteriológico Domingos Freire, imbricação do público e do privado, 
pois se de um lado possuía um nome personalizado, por outro conseguia vertas públicas e era. de certa forma, 
uma continuidade do antigo Instituto de Higiene Imperial. Embora mais dedicado aos estudos de culturas da 
febre amarela e à criação de vacinas contra esta doença segundo métodos próprios, outros estudos também 
fizeram parte de suas pesquisas. Cf. BENCHIMOL, Jaime Larry - “Domingos Freire e os primórdios da 
bacteriologia no Brasil” In História, Ciências, Saúde, Manguinhos. Rio de Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz, 
vol.II, n° 1. março-junho 1995, pp. 80-81.
18 - A respeito da trajetória do médico Domingos José Freire, cf. BENCHIMOL. Jaime - op.cit.
49 - O Instituto Vacinogênico criado derivou do Diretório Vacinogênico. datado de 1830 e responsável pelos 
serviços de vacinação contra a varíola no estado. O Laboratório Farmacêutico deu continuidade à antiga 
Farmácia do Estado e era responsável pela produção de medicamentos e substâncias químicas empregadas nas 
desinfecções. Embora a criação do Serviço Geral de Desinfecções, responsável por uma agressiva higiene 
profilática dos espaços públicos e privados e da Seção de Estatística Demógrafo-Sanitária. responsável por 
boletins de mortalidade e respcctivas causas, datem de 1893. essas repartições sistematizaram antigas funções já 
desempenhadas. Também é do mesmo período a anexação ao Serviço Sanitário do antigo Hospital de 
Isolamento, existente desde 1880. Cf. NETTO, Américo - “O caminho para a formação do Serviço Sanitário de 
São Paulo. De 1579 a 1891” In Arquivos de Higiene e Saúde Pública, São Paulo. FSP. 1942. 7 (14), pp. 5-26

e saúde pública nos últimos anos do século XIX, principalmente após ter anunciado a
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função os exames microscópicos necessários à elucidação do diagnóstico clínico50,

extremamente solicitados, como se acompanhará nas próximas reflexões.

Reforçando a convicção de que o diretor dessa instituição deveria ser alguém altamente

capacitado e integrado com as inovações bacteriológicas, as autoridades paulistas buscaram

inicialmente uma indicação da França, sendo que o embaixador brasileiro, Gabriel Toledo Piza

e Almeida encaminhou diretamente a questão ao Pasteur, segundo carta enviada ao vice-

govemador Cerqueira César:

respaldo

científico internacional ao novo laboratório, contribuindo também com os interesses do próprio

Instituto Pasteur que principalmente através das missões científicas, em regiões assoladas por

diversas epidemias, vinha desenvolvendo. Especificamente com relação ao Brasil, os estudos se

direcionaram sobre a febre amarela.

Os planos de Le Dantec, subsidiado pelo apoio do mestre Pasteur, eram audaciosos.

Baseado na concepção do Instituto francês,

laboratoriais como também cursos para formação de especialistas: um, mais prático, sobre

o cientista previa não só atividades científicas

Ao que tudo indica, com este movimento, procurava-se dar prestígio e

"(...) Para dar pronta solução ao assunto, dirigi-me sem perda de tempo aos ilustres 
professores Pasteur e Fouqué. membros do Instituto de França, pedindo-lhes ao 
primeiro, que me indicasse um especialista capaz de dirigir um Instituto de 
Bacteriologia e ao segundo, um químico nas condições de montar e dirigir o de Análises 
Químicas. ”
“(..) Em resposta à minha carta, o ilustre sábio Pasteur recomendou-me para dirigir o 
Instituto de Bacteriologia, 'como pessoa muito digna sob todos os pontos de vista' o seu 
discípulo Félix le Dantec. antigo aluno da Escola Normal Superior, doutor em Ciências 
Naturais, preparador do Instituto Pasteur, etc., etc.. " 31

técnica microbiológjca, análogo ao de Paris, com 40 lições e outro, mais teórico, sobre 

Biologia Geral enfocando a fermentação, doenças microbianas, vacinação, imunização etc.52

50 - Regulamento Sanitário de 1892 e 1893. Apud. Lemos. op.ciL p. 16.
51 - Carta de 29 de junho de 1892. Apud Lemos, op. cit. p. 17.
52 - Lemos destacou a possibilidade de que Pasteur tenha encarregado Le Dantec a fundar, no Brasil, um 
laboratório para o estudo da febre amarela, embora o autor não tenha levantado elementos constitutivos para 
uma melhor investigação. De qualquer forma, talvez não se trate de mera coincidência a instalação de um 
laboratório com este fim anos mais tarde, de 1901 a 1903, no Hospital São Sebastião no Rio de Janeiro, a partir 
dos trabalhos que a missão cientifica do Instituto Pasteur desenvolveu através dos pesquisadores Simond. 
Salimbcni e Marchoux. Cf: LEMOS, op. cit pag. 17 e LOWY. liana - “La mission de Tlnstitut Pasteur à Rio 
de Janeiro: 1901-1905” In MORANGE. Michel (dir) L’ Institut Pasteur. Contnbutions á son histoire. Paris. La 
Découverte. 1991. pp. 279-295.
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Sua rápida permanência no Brasil como diretor do Instituto Bacteriológico, de

dezembro de 1892 a abril de 1893, gerou protestos por parte de algumas autoridades médicas e

políticas que o acusaram de apenas fazer algumas coletas e preparações sobre a febre amarela,

levando-as para a Europa, sem prestar qualquer outro serviço. Outros, porém, defenderam Le

Adolfo Lutz, desde março de 1893, quando de regresso de sua viagem às ilhas do

até 1908.

Havai, onde fez estudos sobre a lepra, era o sub-diretor do Instituto. Logo após a saída de Le 

Dantec, assumiu interinamente a direção do Instituto até efetivar-se em 1895, ficando no cargo

série de polêmicas quanto aos

Dantec, como o próprio diretor do Serviço Sanitário, Sérgio Meira que acusou sim a falta de 

apoio, sobretudo com relação às verbas públicas solicitadas para concretizar seus projetos de 

um laboratório bem equipado e propulsor de cursos53 . Foi substituído, então por Adolfo 

Lutz.54

Este período foi extremamente marcado por uma

diagnósticos emitidos pelo instituto, mas também pode ser considerado o período de sua 

consolidação no meio médico-científico do Brasil. As novas concepções microbiológicas com 

relação às doenças infecciosas sofriam forte oposição de grande parte dos médicos, 

autoridades e da população. Tal situação não ocorreu somente no Brasil, mas também nos 

países europeus. As ações voltadas para a implantação do paradigma bacteriológico foram 

resultado de um longo processo de confrontações e negociações e na medida em que 

conquistava reconhecimento social afastava-se cada vez mais da esfera pública das disputas 

pelo reconhecimento científico, constituindo os laboratórios como espaços acessíveis somente 

aos especialistas, forjando portanto um espaço neutro e inatingível pelas polêmicas de

53 - Cf. LEMOS, op.cit. pag.19. O problema da falta de verbas foi uma constante nos projetos sanitários e 
científicos dos vários anos estudados, principalmente aqueles que não atendiam de imediato às urgências dos 
diversos estados cpidèmicos.
54 Nasceu no Rio de Janeiro cm 1855. estudou na Suíça e frequentou os laboratórios da França, Alemanha e 
Inglaterra. A convite do governo inglês, dirige o Kalihi. hospital no Havai a fim de investigar o problema da 
lepra. De 1892 a 1908 dirigiu o Instituto Bacteriológico, transferindo para o Rio de Janeiro, passando a trabalha 
ativamente no Instituto Oswaldo Cruz, até o ano de sua morte em 1940. Cf. LACAZ. Carlos da Silva. Culto ao 
passado. São Paulo: Faculdade de Medicina da USP, s.d.
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Esses desafios, no entanto, foram e ainda são interpretados por alguns trabalhos como

dificuldades que enobreceram ainda mais as atividades desses cientistas e como sinónimo da

ignorância e atraso em que se encontravam as ciências no Brasil. Exemplo desse tipo de visão

é a coletânea dos relatórios de Adolfo Lutz enquanto diretor do Instituto organizada por Berta

e Gualter Lutz, filhos de Adolfo Lutz, publicados nas Memórias do Instituto Oswaido Cruz em

1943:

Em estudos mais recentes e de menor comprometimento à imagem de Adolfo Lutz,

parasitologia no Brasil:

pais

“segundo escalão”, posto que não eram respaldadas pela linguagem científica dos laboratórios, 

das descobertas, das verdades que o mundo leigo desconhecia55.

55 - Sobre a construção do laboratório como espaço diferenciado e exclusivo dos cientistas, cf. LATOUR. Bruno 
“Give me a laboratory and I will raisc the world” In KNORR-CETINA. K.D. & MULKAY, M. (Orgs), Science 
Observed. Londres: Sage, 1983. pp. 141-170.
56. Cf. LUTZ. Berta & LUTZ. Gualter - “Contribuição à História da Medicina no Brasil” In Memórias do 
Instituto Oswaido Cruz. Rio de Janeiro. 39 (2), 1943. pp. 178-179.
57 - Cf. STEPAN. N. Op.ciLp. 132.

Maria Alice Rosa Ribeiro, em recente obra acerca dos comprometimentos sociais e 

económicos das políticas de saúde pública do começo do século, também se^ reforçou a 

trajetória de Lutz como marco de uma nova fase no campo da pesquisa considerada científica.

“Ao Instituto Bacteriológico de S.Paulo coube o papel relevantissimo na História da 
Medicina no Brasil. Quando foi criado tudo estava por fazer. A bacteriologia era uma 
ciência nova. As doenças endémicas grassavam, aguardando diagnóstico seguro 
baseado em métodos de laboratório. Urgia combater as epidemias introduzidas em 
nosso território pela expansão do comércio mundial e pelas levas imigratórias. Não 
obstante a oposição ferrenha do tradicionalismo e da inércia, estava chegado o 
momento de controlar as doenças do homem e dos animais por processos desconhecidos 
pelas autoridades e pelo público ”

pois não se trata de parentes escrevendo suas memórias, também é possível detectar, de certa 

forma, o enaltecimento de sua atuação como marco da aplicação da bacteriologia e

“Sob a direção de Adolfo Lutz. o Instituto Bacteriológico realizou uma série de 
investigações cientificas importantes sobre doenças comuns ou epidêmicas na cidade e 
no Estado. Na realidade, o Instituto Bacteriológico foi o primeiro centro cientifico do 
Brasil organizado segundo linhas modernas de laboratório e seu trabalho incluiu a 
primeira aplicação sistemática da bacteriologia e da parasitologia à saúde pública no

■ -57
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A autora assim se referiu à saida de Adolfo Lutz do Instituto em 1908 e às dificuldades

enfrentadas posteriormente.

É possível, no entanto, perceber que a microbiologia no Brasil como em outros países,

não se desenvolveu isoladamente e nem possuía total segurança em seus métodos e resultados.

O momento era de constantes tensões, obscuridades, polêmicas, desconhecimento, tal como

tem sido a dinâmica histórica das ciências, da medicina e saúde pública. Atente-se para a

instabilidade social, económica e política dos primeiros anos da República que, consideradas as

poder centralizado.

Ao lado dos dilemas científicos caminhavam os dilemas públicos da construção de uma

especificidades, também forjavam um discurso das certezas e garantias de um novo país, 

moderno e justo, oposto do que fora até então, marcado pelas amarguras da escravidão e do

"À falta de verba vem se juntar a falta daquele (no caso, Lutz) que foi o organizador da 
pesquisa cientifica no Estado, o precursor da bacteriologia paulista. Começava para o 
instituto um tempo de privações e de baixo estimulo à pesquisa ” 58 .[grifo da autora]

58 - Cf. RIBEIRO. História sem fim. Inventário de saúde pública. São Pauio: Unesp. 1993. p. 42.
59  Alguns trabalhos sobre o final do século XIX deram atenção especial à questão da entrada de imigrantes e 
os problemas causados pelas más condições de vida e trabalho no Brasil, bem como as necessidades, por parte 
dos poderes públicos, em tentar organizar o crescimento dos pólos urbanos com todas as suas implicações 
sociais, económicas e políticas numa perspectiva extremamente ambígua e contraditória de construção de um 
'“Brasil Republicano ", sendo que diversas ârcas do conhecimento científico, através das ideias e atuação de 
vários cientistas, conquistaram maior notoriedade e espaços de atuação na sociedade. Cf. ALVIM. Zuleika - 
Brava Gente! Os italianos cm São Paulo. São Paulo: Brasiliense. 1986; CUNHA Maria Clementina - O espelho 
do mundo. luquery. a história de um asilo. São Paulo: Paz e Terra. 1986. ANTUNES. José Leopoldo Ferrcira. 
op.cit.; PINTO. Maria Incs Borges - Quotidiano e sobrevivência: a vida do trabalhador pobre na cidade de São 
Paulo. São Paulo: Edusp, 1995 Sobre a relação entre saúde pública, imigração e epidemias em São Paulo, cf. 
RIBEIRO. Maria Alice, op.cit. TELAROLLI JÚNIOR. Rodolfo - Poder c saúde: As epidemias e a formação dos 
serviços de saúde cm São Paulo. São Paulo: Unesp, 1996 e BERTUCC1. Liane Maria - Saúde: arma 
revolucionária. São Paulo - 1891/1925. Campinas: Coleção Tempo & História. n° 3. Arca de Publicações 
CMU/Unicamp, 1997.

nova nação, livre dos terríveis flagelos epidêmicos que tanto envergonhavam a imagem do país 

e prejudicava, em boa parte, a vinda dos trabalhadores imigrantes59. Iniciativas públicas de 

organização sanitária e controle das epidemias respaldadas por antigas práticas de controle 

epidêmico, através das desinfecções e arejamentos, derivadas de concepções médicas que 

delegavam aos ambientes a responsabilidade do surgimento e propagação das doenças, bem 

como o contágio de doentes reforçando a necessidade dos isolamentos e quarentenas, 

compunham a mesma estrutura sanitária da qual o Instituto Bacteriológico fazia parte.
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pesquisas, o Instituto timidamente começava a ocupar outros espaços da cidade em agosto de

Instituto obteve sede própria em áreas do Hospital de Isolamento, atual Hospital Emílio Ribas,

Em algumas descrições feitas na época sobre o instituto é notório a preocupação em

estudos e pesquisas, destacando aquele espaço como um lugar legitimo e organizado para o

desenvolvimento dos trabalhos bacteriológicos. Assim destacou Lutz:

localizado nas imediações da avenida Dr. Arnaldo, funcionando até hoje como Instituto Adolfo 

Lutz61.

1892, quando foi transferido para o prédio n°35 da mesma rua. Mas foi no ano de 1896 que o

caracterizá-lo praticamente por repartições, instalações e objetos vinculados diretamente aos

Provisoriamente, o laboratório foi instalado em salas do Serviço Sanitário e pouco 

depois, no prédio n° 25 da Rua Direita, antigo consultório do Dr. Marcos Arruda, diretor da 

antiga Inspetoria de Higiene60. Com poucos recursos para a sistematização de estudos e

“Eis. em poucos traços, a disposição do novo Laboratório. No primeiro andar tem 
uma grande sala com quatro janelas em direção ao sul. calculadas para receber quatro 
lugares de praticantes; uma quinta janela é dirigida para oeste, em caso de necessidade, 
podia-se acomodar mais uma mesa.

As mesas são bastante grandes para serem ocupadas por dois praticantes em caso de 
necessidade e têm a forma de bureau ministre, com muitas gavetas para papéis, 
preparações microscópicas, culturas, etc. São cobertas de vidro para evitar estragos e 
facilitar a limpeza. Atualmente existem quatro mesas das quais uma é destinada para o 
diretor, servindo as outras para o uso dos ajudantes.

Além destas mesas. possui a sala um armário para culturas e meios nutritivos e 
estufa a gás. regulada para a temperatura do corpo humano. Do lado sul há mais um 
quarto para o diretor e a sala de recepção, convenientemente mobiliada, contendo 
também um armário para jornais de medicina e bacteriologia. Do lado norte existe o 
patamar que dá entrada para uma sala com duas janelas que serve de escritório e 
biblioteca. Contém dois armários com livros, uma secretário e uma máquina de 
escrever. Há mais um quartinho onde estão colocados mais dois armários grandes, um 
deles servindo de galeria com paredes isoladoras e outro para cultura de gelatina, a 
qual deve ser regulada pela temperatura mais alta que a gelatina nutritiva possa 
suportar sem derreter-se. Há mais uma grande mesa de trabalho encostada à parede, 
onde são colocados os aparelhos seguintes: um micrótomo. um filtro Pasteur e um

60- O Dr. Marcos de Oliveira Arruda foi o primeiro diretor da Antiga Inspetoria de Higiene de São Paulo no 
período de 1886 a 1888. quando pediu licença e viajou para a Europa, sendo substituído interinamente pelo Dr. 
Nestor Freire de Carvalho ate a nomeação do Dr. Sérgio Florentino de Paiva Meira cm agosto de 1889,scndo 
este o primeiro diretor do Serviço Sanitário. Mesmo com o advento da República, a Inspetoria continou a existir 
como repartição, mantendo inalteradas suas atribuições. Em 1891 ocorreu a extinção oficial da Inspetoria e sua 
substituição pelo Serviço Sanitário do Estado. Faltam elementos para um maior aprofundamento dessas 
transformações, pois até o momento, não foram encontradas referências acerca da relação entre a antiga sede da 
Inspetoria dc higiene e sua posterior utilização para sede do laboratório bacteriológico.
61 - Cf. Lemos, op. cit. pp. 15 e 26.
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Estudos, leituras, experiências, preparações de culturas, inoculações, coleções,

trabalhos fotográficos de objetos microscópicos eram funções e expressões especificas do

simples arredores do hospital de Isolamento conquistados. Um exemplo dessa dimensão do

instituto pode ser averiguado em uma notícia do jornal O Estado de São Paulo, sobre a visita

do governador da Bahia, Luís Viana à São Paulo em 1899. Visitou o hospital de Isolamento, o

Instituto Vacinogênico e o Instituto Bacteriológico, nesse último observou pelo microscópio

62 - Apud LEMOS, op.cit. pp. 26-27.

mundo científico do instituto, mas este também se abria às visitações públicas, principalmente 

de autoridades e médicos, buscando um/ioutra Optra inserção na sociedade, para além dos

aparelho ligado ao encanamento de água: abrindo uma torneira, fornece uma corrente 
de ar. podendo servir para a pulverização de éter nos micrótomos de congelação e para 
os trabalhos de vidro. Produz, ao mesmo tempo, um vácuo que se pode utilizar nos 
processos de cultura anaeróbia.

Abaixo deste quarto há um outro, feito com paredes duplas para isolação mais 
perfeita, onde existe um armário de ferro completamente isolado, podendo receber uma 
tonelada de gelo e munido de um tanque para água resultando da fusão deste. Esta água 
é aproveitada para resfriar uma serpentina na qual circula a água que vai do 
encanamento para um tanque situado em baixo da estufa da gelatina. Pelo contato com 
este tanque, o ar que entra na estufa fica resfriado e depois é levado outra vez à 
temperatura de 25 °. mesmo quando a temperatura do ambiente é mais elevada.

Há um número suficiente de torneiras de água com bacias e bicos de gás para 
iluminação e trabalhos, em todos os lugares onde se podem tomar necessários.
Na altura do primeiro andar, ao lado do oeste, há um alpendre em parte coberto e 
fechado dos lados com vidraças, munido de gás e tanque de água, podendo, assim, servir 
para qualquer trabalho que não convenha fazer em quarto fechado.

Ao rés-do-chão do lado do sul. há dois quartos para empregados e uma grande peça 
correspondente à sala de microscopia. contendo a coleção de peças anatômicas e 
servindo, também de depósito geral. Do lado norte existe o quarto já mencionado, 
contendo o depósito de gelo e dois quartos escuros para trabalhos fotográficos com os 
aparelhos necessários para projeção e engrandecimento de fotografias e execução de 
objetos microscópicos.

Abaixo do alpendre há um cômodo que pode servir de oficina, onde existe uma 
pequena turbina movendo um aparelho de centrifugação e outras pequenas máquinas.

Para oeste da casa estende-se uma área calçada e fechada com muros, onde é 
colocado o chalet, servindo de gaiola para animais de experiência: contém também uma 
cozinha, um quarto para empregado e um pequeno cômodo onde o ar deve ficar sempre 
livre de micróbios, sendo para este fim. lavado e filtrado. Este lugar servirá para certos 
trabalhos delicados, como colheita de sérum. inoculações, etc.

A mobília da casa antiga foi completamente reformada e somente a da sala de 
recepção e as mesas de trabalho foram compradas novas ou feitas de propósito. A 
mudança foi feita sem despesa alguma, pelo pessoal e com os veículos do Desinfectório 
Central. "
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No relatório oficial escrito por Lutz e enviado à diretória do Serviço Sanitário em 1899

existem referências quanto às constantes visitações ao Instituto:

restringiram às visitações de autoridades e de

pessoas ilustres. A rotina dos trabalhos relatada por Lutz refletia a busca constante de

afirmação do Instituto perante o quadro epidêmico que assombrava o estado de São Paulo,

através dos diagnósticos pouco aceitos pelos esculápios da época, pois outras concepções

médicas presenciavam respeitosamente os redutos acadêmicos de medicina. Segundo

Benchimol, através de seus estudos mais recentes, havia três percepções médicas que foram

citadas para os casos de febre amarela, mas que podem ser estendidas a um conjunto maior de

enfermidades. A primeira percepção detectada por Benchimol

Assim, a necessidade do enfrentamento perante as oposições, desde o período inicial de

criação do Instituto Bacteriológico, motivou a reelaboração de uma série de estratégias de

Os esforços de convencimento não se

63 - Cf. O Estado dc São Paulo. 12/08/1899.
Cf. LUTZ. Adolpho - "Trabalhos do Instituto Bacteriológico do Estado de S.Paulo durante o anno de 188” 

In Revista Médica de São Paulo. São Paulo, ano II. n.l 1. 1899. p.308
65-Cf. BENCHIMOL. Jaime - "História da febre amarela no Brasil” In História. Ciências. Saúde. Manguinhos. 
Rio de Janeiro. Casa de Oswaldo Cruz. v. I, n° 1. 1994. p.122. (121-124)

“micróbios da febre amarela competentemente cultivados" . A arquitetura singela e ao 

mesmo tempo elegante do instituto também foi destacada63.

convencimento por parte dos microbiologistas para os setores médicos, autoridades e

é a do higienista, cuja reflexão está voltada para as causas, cósmicas e sócio- 
históricas. das epidemias e para os obstáculos que impedem a neutralização dessas 
causas. A segunda é a percepção do clinico, que preocupa-se com a correlação de 
sintomas, identificação e interpretação dos processos fisiológicos e das lesões orgânicas 
(necropsias) subjacentes a eles, e experimentação terapêutica. A terceira percepção é a 
dos médicos que. no laboratório, reestruturam e reinterpretam a doença à luz da teoria 
de Pasteur: causa microbiana, especificidade etiológica. eventual imunização .

“O Instituto recebeu frequentes visitas durante o anno de 1898. Entre os visitantes cujo 
número excedeu a sessenta, mencionamos o vice-presidente e o diretor do Serviço 
Sanitário deste estado: o marechal Jardim e o ministro da Itália. Conde Antonelli, 
ambos residentes no Rio de Janeiro: os cônsules da Alemanha e da Itália em São Paulo: 
o Dr. Sanarelli e muitos outros collegas vindos de fora ou residentes em São Paulo, 
alguns engenheiros e várias pessoas de distinção que visitarão a Capital. ',64
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2.2.2 - Uma luta contra micróbios e outros seres vivos...

O primeiro “desafio” comumente relatado foi o caso de uma doença supostamente

diagnosticada como cólera, ocorrido em 1893 na Hospedaria dos Imigrantes, abrigo das

famílias de trabalhadores, em grande parte italianos, que chegavam à capital, vindas de Santos 

e que funcionava como uma espécie de mercado de mão-de-obra para as fazendas paulistas de 

café66. O mês de agosto concentrou não só os esforços de análises e diagnósticos do Instituto 

Bacteriológico a partir das excreções de alguns dos doentes enviadas pela Hospedaria, como 

também algumas declarações públicas por parte das autoridades do govemo estaduaL 

reforçando constantemente que “o meio eficaz de diagnóstico é o Instituto Bacteriológico ”6'.

Em um relatório especial encaminhado à diretória do Serviço Sanitário em dezembro de 

1893, Lutz descreveu minuciosamente os procedimentos químicos utilizados em seus estudos e 

experiências concretizadas a respeito do cólera, assegurando a veracidade de seus resultados, 

sobretudo pela atualização dos procedimentos e recursos utilizados, de acordo com as técnicas 

desenvolvidas na Europa. Segundo Lutz, “até essa data o Laboratório não se tinha ocupado 

com este assunto, mas tínhamos acompanhado por meio da literatura médica as investigações 

feitas na Europa, incluindo as epidemias mais recentes”.69

conhecimento público. Essas dificudades foram relatadas por Lutz e presenciaram alguns dos 

estudos acerca de sua trajetória ou mesmo sobre a história da saúde pública de São Paulo. 

Também aqui se utilizará dessas referências e documentos, mas numa perspectiva de avançar 

sobre a forma usual de descrição cronológica dessa primeira fase de vida do Instituto como 

uma mera etapa de desafios a serem vencidos pela sabedoria cientifica dos grandes vultós da 

moderna medicina. Mais do que destacar os resultados dos diagnósticos, trata-se aqui de 

enfatizar as estratégias criadas para a sua aceitação.

66 - Cf. RIBEIRO, op. cit.. p.21.
67 - Carta do Dr. Ccsário Motta. secretário de Estado dos negócios do interior, publicada cm 30/08/1893 no 
jornal “O Estado de São Paulo".
68 - LUTZ. Adolfo - “A epidemia de cólera de 1893”. relatório especial encaminhado à Diretória do Serviço 
Sanitário. Apud. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 39(2) 1943. p. 203. (203-210)
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descrição meticulosa das fases, procedimentos e conclusões caracterizado pela linguagem

científica dos laboratórios bacteriológicos compuseram apenas uma parte do relatório. Nos

parágrafos seguintes, Lutz respondeu às polêmicas médicas, enfrentando acusações de que o

Instituto estava encontrando o tal bacilo colérico em qualquer caso de diarreia banal:

armazenamento delas, à demora no envio ao das mesmas ao Instituto, além da adição de

substâncias desinfetantes.

W-Idem. p.206.

Os primeiros resultados dos exames confirmaram a presença do bacilo vírgula de 

espécie idêntica ao de Koch através de um processo comparativo com uma cultura de cólera

No ano seguinte, em 1894, novo surto diagnosticado peio Instituto como colérico 

ocorreu, advindo desta vez, segundo os relatórios oficiais, do Rio de Janeiro e não dos

para exames microscópicos. Além destes, foram analisados dejeções de residentes e adoecidos 

da cidade de São Paulo, confirmando o diagnóstico de cólera na maioria dos casos analisados.

Lutz preocupou-se em explicar a negatividade de algumas amostras das cidades de São Simão, 

Taubaté, e São Carlos do Pinhal por causa do tempo extrapolado em termos de

imigrantes recém-chegados a São Paulo, atingindo várias cidades do interior do estado na 

região do Vale do Paraíba. Segundo relatório de Lutz, foram recolhidas amostras por ele 

mesmo nas cidades de Cachoeira, Queluz, Cruzeiro e Resende através de autópsias e coletas

existente no laboratório e proveniente do Instituto Pasteur de Paris. O esforço de uma

“Lembramos aqui que para obter resultados certos de exame bacteriológico bastam 
pequenas quantidades, mas devem ser livres de substâncias químicas que podem obstar 
à vegetação do bacilus virgula e que o exame não deve ser demorado .

"Devemos declarar que os exames do Instituto foram feitos conscienciosamente, e 
sem juízo preformado. como convém para uma instituição cientifica, ainda mais quando 
se trata de uma questão tão grave.
Muitas vezes os trabalhos foram presenciados por outros médicos, mas infelizmente, as 
pessoas que teimaram em negar a existência do cólera em São Paulo nunca quiseram 
aproveitar-se das ocasiões para assistirem às autópsias ou exames microscópicos, 
baseando somente o seu juízo na sua autoridade profissional.
Com toda a modéstia não podemos reconhecer-lhes uma competência superior nesse 
assunto, e ainda menos o direito de julgarem uma questão epidemiológica sem terem 
observado os casos em litígio.
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Havia uma preocupação constante em explicar os casos que não se enquadravam nos

resultados dos exames, mas que apresentavam os mesmos sintomas. As explicações giravam

em tomo dos procedimentos demorados ou inadequados de armazenamento e de outras

problemas que geravam sintomas semelhantes. Como exemplo dessa última situação, Lutz

ressaltou o caso de intoxicação alimentar ocorrida na Hospedaria dos Imigrantes contraída por

No ano seguinte, a atenção para os casos de cólera manteve-se e algumas culturas

examinadas no Instituto Bacteriológico foram enviadas para a Europa, especificamente para o

Instituto Higiénico de Hamburgo com a finalidade de confirmação dos exames feitos em São

Paulo. Lutz reforçou em seu relatório o prestígio internacional dessa instituição e do seu

diretor, o professor Dunbar como autoridade sobre vibriões do cólera.

Essa busca de confirmação dos trabalhos realizados no Instituto Bacteriológico por

analisados, publicações e reconhecimento e divulgação dos trabalhos efetivados no Brasil,

mais de 2000 imigrantes na ceia de Natal onde fora servido bacalhau macerado por 24 horas 

mima água bastante impura e em tempo de calor '1 .

diagnósticos por parte dos bacteriologistas daqui, mas para além dessa dedução mais imediata, 

também é possível dizer que houve um direcionamento desses encaminhamentos na medida em

que somente algumas amostras foram enviadas, porque havia dificuldades do próprio processo 

de emissão e armazenamento das culturas para serem mandadas à Europa. Além disso, outros

como demonstra uma carta endereçada ao Dr. Dunbar por Lutz em fevereiro de 1895:

uma outra instituição reconhecida intemacionalmente deixa transparecer certa segurança dos

interesses motivavam a manutenção desses intercâmbios - troca de materiais para serem

LUTZ. Adolfo - "Cólera Moibus ’. relatório de 1894: janeiro e fevereiro de 1895. Apud. Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz. 39(2) 1943. p. 211-212.

1 - Idem. p. 213.

Estamos plenamente convencidos que o diagnóstico bacteriológico não deve falhar 
em caso de cólera com a condição de que o observador disponha de bastante habilidade 
e trabalhe com as cautelas necessárias, empregando os processos especificados, hoje 
em uso geral.(...)

(...) Pode ser que o resultado seja menos acertado quando se trata de dejeções 
conservadas por muito tempo ou de modo impróprio, mas isso naturalmente não prova 
nada contra o valor do exame bacteriológico. Este é sempre um processo bastante 
delicado que pode ser influenciado por pequenos descuidos, como seja uma reação 
imprópria nos meios nutritivos 70.
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“Ex.Sr.

A resposta a essa solicitação só ocorreu em maio daquele ano pelo Dr. Dunbar que

amostras. A terceira não pôde ser examinada porque chegou morta e a última cultura não

trocas e negociações científicas.

Outro aspecto dessa correspondência que chama a atenção é a própria diversidade de

solicitações, inclusive reconhecida por Lutz. Ela instiga a pensar sobre a efervescência das

justificou a demora pela grande carga de trabalho e por seu assistente ter ficado doente naquele 

período. Nessa carta-resposta houve confirmação do diagnóstico colérico das duas primeiras

mandadas pelo Bacteriológico fosse comunicada a outros Institutos. De qualquer forma essas 

correspondências reforçavam não somente os procedimentos técnicos dos institutos, mas 

também a própria dinâmica interativa dessas instituições numa intricada rede de interesses,

em Hamburgo, vibriões provenientes da pequena 
em São Paulo, afim de fazê-los identificar por uma

confirmou o diagnóstico de cólera. Houve também o atendimento das solicitações de culturas 

feitas por Lutz. Quanto ao trabalho sobre vibriões do professor Dunbar, esse não pode ser 

enviado porque, segundo ele, não havia mais separatas disponíveis. Pela tradução na carta 

consultada, não há referência quanto ao pedido de que a proveniência das amostras de vibriões

Há tempos enviei ao Dr. Unna. 
epidemia de cólera surgida em 1893 
autoridade no assunto.

Segundo resposta obtida naquela ocasião as culturas chegaram à Europa mortas. 
Nos últimos três meses apareceu um novo surto, um tanto mais extenso. Aproveito pois o 
ensejo para fazer nova remessa. Já que V.S. se dedica ao estudo dos vibriões. envio dois 
outros que talvez possam interessara V.S.73 (...)

(...)Teremos muita satisfação se quiser comunicá-los oportunamente a outros 
Institutos, como oriundos do Instituto Bacteriológico de São Paulo.

Talvez V.S. tenha a bondade de dedicar um exemplar do seu trabalho sobre vibriões à 
nossa biblioteca. Conheço apenas o resumo. Caso esteja disposto a nos remeter algumas 
culturas, por exemplo os vibriões fosforescentes, peço que. bondosamente acrescente 
uma cultura de tifo dos camondongos de Loejfler e uma cultura virulenta de difieria.

Rogando que perdoe estas solicitações tão múltiplas e diversas e na esperança de que 
se tomem continuas as boas relações entre os nossos institutos, agradeço os favores 
passados e futuros e subscrevo-me com elevada estima”.'3 [grifo meu]

- Foram enviadas culturas indicadas pelo Bacteriológico como bacilo de cólera proveniente da última 
epidemia, vibriões de uma diarreia colérica contraída pelo próprio Lutz no laboratório através do contato com 
dejeções mal acondicionadas e que foram enviadas para lá. um vibriào isolado de bacalhau salgado e seco e de 
outro vibrião semelhante ao bacilo de cólera, mas encontrado nas fezes de uma das vitimas da intoxicação com 
o bacalhau cozido na Hospedaria dos Imigrantes.
’J- Carta do Dr. Adolfo Lutz para o Dr. Dunbar datada de 7/2/1895. Apud. Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz. 39 (2), 1943. p.214
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anginas violentas, negava a possibilidade de outros micróbios serem a causa da doença

amostras foram solicitadas ao Dr. Dunbar na busca de maior legitimade de suas conclusões.

Outro trecho interessante desse relatório de 1895 refere-se ao esforço desses cientistas

em uniformizar a nomenclatura médica segundo os novos padrões, no caso, referente ao termo

difteria, uma vez que esta também era conhecida como croup. Para Lutz, seria melhor

somente porque foi observado o nascimento de alguns nas culturas de membranas retiradas de 

doentes e reforça a causa da doença como sendo exclusivamente o bacilo de Loeffler74, cujas

Entretanto, essa prática não durou muito tempo. Talvez pelo ónus gerado ao instituto, 

agravado pelo problema das parcas verbas destinadas e à medida que aumentava a solicitação

suas conclusões. Outra prática adotada era atrair o maior número possível de médicos através 

da gratuidade dos exames no intuito de conquistar confiança e regularidade nas confirmações 

de diagnósticos feitos pelos clínicos através dos exames do Bacteriológico.

’■* - Cf. Relatório do Dr. Adolfo Lutz para a Direção do Serviço Sanitário de 1895. apud. Lemos, op.cit. p. 24. 
'5- Ibidem.

preocupações científicas e, na medida do possível, os esforços de pesquisa se dividiam entre 

aquelas preocupações mais urgentes das epidemias e outras que se manifestavam com 

intensidade menor no conjunto da população. Este parece ser o caso, por exemplo, dos 

pequenos surtos diagnosticados como difteria que acometiam a cidade. Para Lutz, o assunto 

"não deixava de ter sua importância” . Suas pesquisas em tomo do tema foram registradas no 

relatório de 1895, informando que os surtos de difteria tinham sido estudados desde o começo 

dos trabalhos do Instituto Bacteriológico e que as observações feitas em São Paulo não se 

diferenciavam, por

abandonar completamente o nome croup, que já quase não se usa mais na medicina 

cientifica moderna15.

sua etiologia, dos casos observados em outros lugares. Embora 

reconhecendo apenas uma certa importância aos estreptococos que, já por si, podem produzir

Lutz não se apoiava somente nas "provas laboratoriais", pois as confrontava com as 

observações clínicas e com as lesões encontradas em autópsias numa tentativa de reforço de
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O diagnóstico de febre tifoide em São Pauio nesse período também foi motivo de

discordâncias por parte de alguns médicos com relação a Lutz. Segundo o mesmo relatório, a

metade dos médicos, sobre os atestados dos quais se baseiava a estatística da mortalidade,

continuava a classificar esta moléstia como febre palustre. A incidência desta doença crescia a

cada ano na cidade e a maioria de suas vítimas fatais eram imigrantes, principalmente os

austríacos. Aconselhava Lutz o combate aos piqueniques e passeios próximos à fonte de água

Pelos dados levantados, 1896 parece ter sido um ano bastante atribulado para os

membros do Instituto. A mudança da sede, o crescimento de solicitações de exames e

mas de grande importância, 

sobretudo àquelas que, de alguma forma, causassem prejuízos materiais e económicos.

diagnósticos, a cobrança de parte dos exames, os novos problemas sanitários e a diversidade 

de pesquisas refletem o processo transitório de configuração dessa instituição vinculada

que abastecia a cidade, uma vez que a doença estava associada à sujeira e à presença de 

moscas como agentes transmissores da doença78.

dos exames bacteriológicos, em 1896, os exames começaram a ser cobrados, mantendo a 

gratuidade somente para alguns casos76. Segundo Lutz:

Também em 1896 ocorreu o primeiro diagnóstico bacteriológico do mormo feito a 

partir de exames e autópsias de animais utilizados nos serviços de bondes. Em menor medida, 

o Instituto atuava sobre as epizootias ocorridas no Estado,

“Estes exames serão feitos gratuitamente quando requisitados pelas autoridades, por 
estabelecimentos de caridade ou por doentes indigentes, sempre quando se tratar de 
especial interesse cientifico ou de utilidade pública. Nos outros casos os exames e 
análises serão remunerados.

76 - Convém notar que desde a primeira regulamentação do Instituto em 1893. havia previsão para cobranças de 
trabalhos particulares, o que reforça ainda mais a convicção de que a gratuidade dos exames foi uma estratégia 
para aproximar os desconfiados' da bacteriologia. Cf. Lemos, op. ciL p. 16.
' - Os preços dos exames eram os seguintes: 205000 réis para exames simples e de 305000 a 5O5OOO réis para 

culturas, tumores e outros que requeriam o uso de animais para confirmação de hidrofobia. Cf. Lemos. op.ciL p. 
29 e30.
8- Idem. p. 31.
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Além disso, foi um ano produtivo em termos de publicações advindas, sobretudo, dos

campo das pesquisas médicas nesse período, como já dito anteriormente, foi a suspeita de

febre amarela. Aliás, desde o século passado e em diversos países, as atenções dos

pesquisadores e médicos, de modo geral, voltaram-se para essa enfermidade que acometia

fatalmente uma boa parte de imigrantes recém-chegados. No referido Instituto, a febre amarela

pontuou uma série de trabalhos, desde os exames para diagnósticos, análises das amostras

autópsias, até a confirmação ou não de ‘descobertas’ de outros cientistas quanto à causa e à

cura ou prevenção. Destaca-se a estratégia evidente dos microbiologistas do Bacteriológico em

estar conectado com as pesquisas desenvolvidas em outras partes do mundo e de registrar os

trabalhos lá desenvolvidos em publicações oficiais da instituição. Durante esse período, as

publicações referentes às pesquisas desenvolvidas no Instituto foram ganhando impulso. Lutz 

publicou uma série de trabalhos médicos referentes ao tema da febre amarela80.

prioritariamente à saúde pública e explicitado na própria reforma legislativa do Serviço 

Sanitário79.

resultados de pesquisa obtidos no Instituto Bacteriológico. Um dos temas mais instigantes no

iça e Bonilha 
íeiro, ano 11,

enviadas, pesquisas com supostos agentes microscópicos analisados a partir de material das

De acordo com a lei n° 432 que reorganizou o Serviço Sanitário em agosto de 1896. o Instituto 
Bacteriológico deixou de ter as funções de "preparo e acondicionamento de produtos necessários à vacinação 
preventiva c aplicações terapêuticas que interessarem à saúde pública" ficando responsável pelos pesquisas 
vinculadas aos diagnósticos das doenças infecto-contagiosas. Segundo a leL ao Instituto Bacteriológico 
competia:
§ Io O estudo da microscopia-bacteriológica em geral e espccialmente em relação à etiologia das epidemias, 
endemias e epizootias. mais frequentes no Estado.
$ 2o Os exames microscópicos necessários à elucidação do diagnóstico clínico.
Artigo 23. Encarregar-se-á de trabalhos particulares, que serão pagos de conformidade com uma tabela 
aprovada pelo Governo.
Comparando-a com a legislação anterior de 1893. percebe-se a supressão do § 2° do artigo 27 da lei n° 240 que 
dizia ser função do Instituto o preparo e acondicionamento dos produtos necessários à vacinação preventiva e 
aplicações terapêuticas que se tomaram indicada. Cf. REIS. Carlos - Repertório da Legislação sobre o Serviço 
Sanitário do Estado de São Paulo. São Paulo. Tipografia do "Diário Oficial". 1907. p. 140 e LEMOS, op.cit. p. 
16 e 29.
80 - A listagem completa de todas as publicações de Adolfo Lutz. organizada por Artur Neiva. foi publicada 
nas Memórias do Intituto Oswaldo Cruz. 1941.vol. XXXVI. fascículo 1. p. X-XXIII. De 1897 até 1904 
predominaram os artigos referentes à febre amarela, direta ou indiretamente, como por exemplo, os trabalhos que 
estudaram mosquitos do Brasil. São eles:
1897 - Serum contra a febre amarela, proposto pelo Dr. Philipe Caídas. Parecer dos Drs. .4. Lutz. .4. Mendonça 
de Toled. Diretor e ajudantes do Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo In Brasil Médico. Rio de Janei 
p. 268-269 .

- Sobre o bacilo icteróide de Sanarei li In Brasil Médico. Rio de Janeiro, ano 11. p.424-427.
1898 - Febre amarela em São Paulo In Brasil Médico, Rio de Janeiro, ano 12, p. 416-417. 
1901 - Febre amarela (resposta) In Revista Médica de São Paulo, ano 4, n° 4, p. 65-67.
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urina do doente de febre amarela publicada ofícialmente pelo estado de São Paulo em 1896 e

precedida de uma destacada introdução do próprio Adolfo Lutz. Tratava-se de um livro

significativo do ponto de vista da instituição, como produto mais palpável das pesquisas

bacteriológicas ali desenvolvidas. Nesse sentido,

Bacteriológico respaldava a inserção e divulgação da obra ao mesmo tempo em que havia uma

somatória de esforços desses bacteriologistas em conquistarem reconhecimento perante as

autoridades e os setores médicos.

No início da introdução, Lutz

importante de todos os assuntos da patologia intertropical sendo que a sua etiologia ainda

estava totalmente desconhecida82. Esse desconhecimento parecia incomodá-lo na medida em

que dizia haver numerosas pretensões de descobertas,

um incómodo com o procedimento geral do rumo das pesquisas que se multiplicaram em tomo

da febre amarela. Para Lutz,

medicir 
deCli 
o

Um bom exemplo do que foi dito acima é a obra do médico-pesquisador adjunto do 

Instituto, o Dr. Bonilha de Toledo81 intitulada Contribuição ao estudo da febre amarela - a

mas pouco resistentes à crítica. Havia

“(...) não é somente às pesquisas bacteriológicas que deve limitar-se o estudo das 
moléstias infecciosas. Depois destes esforços febris, convém voltar com calma à 
investigação de todos os factos e dados, que possam esclarecer o processo patológico '.

se reportou à febre amarela como sendo o mais

1903 - Nota preliminar sobre os insetos sugadores de sangue observados no Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro In 
Brasil Médico, Rio de Janeiro, ano 17, n” 29, p. 281-282.

- Técnica seguida nas experiências feitas com mosquitos In Brasil Médico, Rio de Janeiro, ano 17, p. 465-467.
1904- Novas espécies In Bourrol, C. Mosquitos do Brasil, Bahia, p. 10-30.

- Sinopse e sistematização dos mosquitos do Brasil In Bourrol, C. Mosquitos do Brasil. Bahia, s/p.
81 - O Dr. José Martins Bonilha de Toledo nasceu em Capivari, no estado de São Paulo em 1871, formando-se em 

cina, na cidade de Bruxelas. Lecionou a disciplina de Bacteriologia na Faculdade de Farmácia de São Paulo e foi chefe
 clinica Médica da Santa Casa de Misericórdia. Em 1896 foi nomeado ajudante do Instituto Bacteriológico substituindo 
Dr. João Teixeira Álvares que havia solicitado exoneração.Realizou estudos sobre bacilos da ar e da água, juntamente 

com o Dr. Arthur Mendonça, outro ajudante do Instituto.Viajou para Paris objetivando estudar os fermentos vinicos. De 
volta ao Brasil, tentou obter a cafeína em estado de pureza e continuou a se dedicar aos estudos sobre fermentações, sendo 
que em 1902 foi construída uma nova sala especialmcnte destinada ao laboratório de fermentação, mas morreu 
prematuramente, no dia 24 de abril de 1903, aos 32 anos de idade,sendo a causa de sua morte relacionada à febre amarela. 
Cf. Lemos, op. cit» pp. 12. 30 e 74.
82 - TOT EDO J. Bonilha de - Contribuição ao estudo da febre amarela - a urina do doente de febre amarela. 
São Pauio. Instituto Bacteriológico, Tipografia do "Diário Oficial ’, 1896. p.3.
83 - Ibidem. p. 4

o prefacio do diretor do Instituto
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vida dos pacientes de febre

Dr. Bonilha que já

processos químicos ligados à febre amarela, ao mesmo tempo em que se mostrava uma área

pouco pesquisada. O reforço do caráter pioneiro das pesquisas realizadas marcaria então, essa

iniciativa do Bacteriológico.

As palavras de Lutz dessa introdução possibilitam apreender a complexidade dos

Bacteriológico. Para ele

A iniciativa de estudar alterações patológicas da urina nos pacientes com febre amarela

acompanhou o movimento científico internacional que, nesse período e relacionado essa

questão, voltava sua atenção para as recém-descobertas anunciadas pelo médico italiano 

Giuseppe Sanarelli86

objetos e problemas vinculados às doenças estudados pelos microbiologistas, ampliando a 

dimensão do universo de pesquisa desses cientistas, buscando alargar frentes de ação do

havia estudado exames químicos da urina. Tal proposição parece refletir a preocupação com os

e as polêmicas subjacentes.

"O exame químico da urina de doentes de febre amarela, excetuando a albuminúria, 
parece ser um terreno inculto, e podia-se esperar obter alguns esclarecimentos sobre 
este processo patológico, cuja virulência parece mais depender de alterações químicas, 
do que de lesões mecânicas.
As primeiras observações acham-se reunidas no trabalho que segue e devem servir de 
base a estudo ulteriores mais extensos. ” 84

amarela, através de estudo dos sedimentos da urina, foi feita por Lutz ao

A proposta de acompanhamento das alterações renais em

O Instituto Bacteriológico encarrega-se de fazer exames e análise relativas a qualquer 
assunto de sua competência. Esta não se limita à bacteriologia pura, mas estende-se a 
toda microscopia clínica, à patologia e anatomia patológica do homem e dos animais 
domésticos e ao estudo de qualquer processo infeccioso ou de origem parasitária. 
Compreende-se também o estudo de questões da higiene, da técnica ou da agricultura 
que se referem à bacteriologia ou à microbiologia em geral35.

84 - Ibidcm. p. 4-5
85 - Cf. Lemos, op. ciL p.29
86 - Giuseppe Sanarelli. nascido em Monte San Savino. na Toscana. fez seus estudos médicos na Universidade 
de Viena, doutorando-se na área de Bacteriologia. Trabalhou nessa mesma universidade e depois, em Munique. 
Pisa. Roma e Paris, no próprio Instituto Pastcur. realizando estudos sobre a febre úfóide e o cólera, estudos que 
contribuíram para seu reconhecimento internacional. Foi contratado pelo governo uruguaio para fundar e 
dirigir o Instituto de Higiene Experimental em Montevidéu. em 1896. sendo que em junho do mesmo ano
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Jaime Benchimol, em seu trabalho mais recente, chama a atenção para o fortalecimento

de um movimento internacional dos cientistas na busca do agente causador da febre amarela

neste período, afirmando que

Em junho de 1897 ele anunciou a descoberta do suposto bacilo causador da febre

amarela - o bacilo icteróide - num evento de repercussão mundial, uma conferência em 

Montevidéu, ao qual compareceram grande parte dos bacteriologistas atuantes do cone sul88,

governo, representando Instituto Bacteriológico nesse fórum internacional. No relatório que 

prepararam, transparece um posicionamento positivo em termos de apoio à nova teoria, pelos 

bacteriologistas de São Paulo, embora tivessem alertado para o fato de que:

“Si os estudos minuciosos e aprofundados de Sanarelli conseguiram estabelecer o 
germem da febre amarela, até hoje não conduziram ainda o resultado prático. Todavia é 
de esperar que a concentração dos estudos sobre esses assuntas fornecerá meios mais 
fáceis de isolação. processos de culturas mais aperfeiçoados e que assim se chegará a 
verificar o bacilo nos focos de infecção. onde ainda não foi procurado. Então haverá 
meios de decidir certas questões epidemiológicas cuja discussão tem sido tanto mais 
intensa, quanto menos era baseada em dados seguros.

"1896foi o ano em que teve início a nova temporada de caça ao micróbio da febre 
amarela. A chegada do bacteriologista italiano Giuseppe Sanarelli à América do Sul e 
seu ingresso nesta área de pesquisa tomou explícita a competição pela descoberta do 
verdadeiro germe - agora alinhado à forma dos bacilos - e da verdadeira cura - agora 
sob a égide da soroterapia. O ‘cartaz' de Sanarelli e a rapidez de seus lances obrigaram 
os demais jogadores a exibirem suas cartas. ’’87

esteve no Brasil até o mês seguinte para recolher materiais para começar seus estudos sobre a febre amarela a 
partir de pacientes do hospital São Sebastião, no Rio de Janeiro. Maiores informações a respeito da repercussão 
dee sua estadia nesse período no Brasil podem ser conferidas em BENCHIMOL. Jaime L.- Domingos Freire, o 
tempestuoso Pasteur brasileiro. Tese de doutorado, departamento de História. 1996. cap. 8 - "A rebelião dos 
discípulos" c cap. 9 - "A ciranda dos bacilos". Os dados acima expostos a respeito de Sanarelli encontram- se 
nas páginas 482 c 483 deste mesmo trabalho.
87 - BENCHIMOL. Jaime L. op.ciL p. 454
88 - Idem. p.483.
89 - Relatório apresentado pelo Dr. Adolfo Lutz ao diretor do Serviço Sanitário acerca de sua comissão em 
Montevidéu por ocasião da conferência do Dr. Sanarelli. São Paulo. Diário Oficial. 1897. p.9.

inclusive os de São Paulo, Adolfo Lutz e Artur Mendonça, que foram nomeados pelo
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Ou seja, a Bacteriologia estava no caminho certo. O dr. Sanarelli, por ser um dos

mais significativos daquele das práticas laboratoriaisrepresentantes momento

institucionalizadas, recebeu dos bacteriologistas paulistas franco apoio para os seus procedi

mentos experimentais.

de pesquisa, sobretudo voltadas para os problemas da saúde pública.

desde a década de 80 do século passado, também foi analisado. Ambos os casos foram

Sanarelli, novamente no Brasil, esteve em São Paulo em fevereiro de 1898 a convite da

Sociedade de Medicina e Cirurgia do local, para realizar testes com a aplicação do soro por ele

comissão composta do diretor do Serviço Sanitário, Silva Pinto, Adolfo Lutz, Artur

É importante frisar que este posicionamento não fora uma particularidade dos 

pesquisadores paulistas. Fazia parte de um movimento maior de apoio àqueles trabalhos que, 

de uma forma ou de outra, fortaleciam a geração dos bacteriologistas vinculados às instituições

90 - Idem. p. 10.
91 - Cf. LEMOS. Fernando C. - op.cit. p. 41-42.

No mesmo ano, Lutz juntamente com alguns de seus auxiliares examinaram outros 

resultados advindos de pesquisadores brasileiros sobre a febre amarela. Um dos trabalhos era 

do médico gaúcho Felipe Pereira Caídas que afirmava ter isolado o bacilo e preparado um soro 

curativo. Outro trabalho, de autoria de Domingos Freire que vinha pesquisando a doença

refutados pelas conclusões da equipe de profissionais do Instituto. As criticas de Lutz se 

voltavam para a falta de “provas” e rigor científico.91

anunciado em São Carlos do Pinhal. Tais experiências foram supervisionadas por uma

“Do estudo dos fatos apresentados pelo dr. Sanarelli parece residtar que o gérmen por 
ele descrito é o causador da febre amarela.
Os sintomas são produzidos pelas substâncias, provavelmente extremamente tóxicas 
para o organismo humano, que este gérmen elabora depois de sua penetração no 
sangue.
A verificação deste gérmen é um trabalhode alto valor cientifico, mas. pelo menos até 
hoje, sem aplicação prática para o diagnóstico e a terapia.
Fica reservado a estudos ulteriores descobrir métodos para adaptar a descoberta do 
bacilo aos fins práticos de confirmar o diagnóstico, estudar a propagação e finalmente 
curar os doentes desta moléstia. " 90
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Mendonça, Vital Brasil, Cândido Espinheira e inspetores sanitários. Embora houvesse

No entanto, com o decorrer dos anos e com o contato mais próximo com outras

teorias, observa-se posteriormente o interesse aguçado de Lutz no estudo das diversas espécies

de mosquitos, após o reconhecimento da teoria de transmissão da febre amarela por meio do

mosquito Stegomyia fasciata, nos anos iniciais do século XX, assunto a ser detalhado no

capitulo 4.

Tal posicionamento criou sérias indisposições com o meio médico, pois tratava-se de

uma verdadeira batalha entre os esculápios mais envolvidos com a questão defendendo

hipóteses completamente diferenciadas, lutando por um espaço de reconhecimento científico.

dada pela publicação de um livro de Artur

que vai analisar e defender a teoria de Sanarelli,

tema. A confirmação dessa perspectiva pode ser

indispôs seriamente com Adolfo Lutz, pois continuava 

criticando arduamente a hipótese de ser um inseto o transmissor da febre amarela. Tal querela 

o fêz pedir o afastamento do cargo de auxiliar do Instituto em 1900. E não parou por aí. 

Acompanhando o próximo capítulo, será possível apreender o quanto era complexo a noção de 

“certeza científica” e experimentos comprobatórios de resultados. Refiro-me aqui às 

experiências paulistas sobre a febre amarela, das quais Emílio Ribas e Adolfo Lutz participaram 

e que, apesar de serem interpretadas convencionalmente como a palavra final da questão, pelo 

menos no Estado, encobrem um quadro menos harmónico dos pesquisadores da época sobre o

Mendonça intitulado Febre Amarela e

refutando as experiências ocorridas em Havana e em São Paulo. Isso em pleno 1903, quando a

Tais divergências se davam inclusive entre os adeptos da microbiologia, como foi o caso do 

bacteriologista que era auxiliar do Instituto Bacteriológico, Artur Mendonça93. Este se 

a defender a teoria de Sanarelli,

92 -Cf. BENCHIMOL. Jaime L. op.ciL p.498 e 499.
93 - Artur Vieira de Mendonça foi pequisador auxiliar do Instituto Bacteriológico desde a sua fundação em 
1892. Quando o primeiro diretor Le Dantec se afastou e Lutz assumiu a direção, imediatamente Mendonça 
passou a ser subdiretor do Instituto. Acompanhava de perto os trabalhos realizados por Lutz e desenvolvia 
pesquisas bacteriológicas. Adepto da teoria de Sanarelli quanto a etiologia da febre amarela, ficou conhecido 
como um ferrenho polemista c avesso às teorias de Carlos Juan Finlay. médico cubano, defensor da teoria do 
mosquito como único agente propagador da febre amarela. Faleceu em 1915. C£ Lemos. Fernando C. op.cit. p. 
12e21.

confirmação do chamado bacilo icteróide no sangue dos doentes, a equipe foi taxativa em 

afirmar inválida a ação soroterápica testada.92
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ao leitor, mas essa instigante provocação do dr. Mendonça será explorada no último capítulo,

pois trata-se de uma polêmica da qual Emílio Ribas fez parte diretamente e, como personagem-

análise mais apurada de suas estratégias de

convencimento paralelo aos conflitos e críticas no último capítulo.

Além das pesquisas desenvolvidas no instituto, a biblioteca e a coleção de anatomia

patológica e de animais (mais tarde transformada em museu), iniciadas em anos anteriores,

encadernações de livros da

teoria de Sanarelli já havia sido relegada a um segundo plano em termos do que se 

convencionava considerar como o caminho mais certeiro sobre a febre amarela. Peço desculpas

Novamente, o diagnóstico da febre tifoide

Instituto Bacteriológico, não só pelo aumento de sua incidência na cidade, como também pelas 

constantes objeções feitas pelos médicos clínicos, na maioria das vezes, sócios da SMCSP. 

Demonstração ciara dessa resistência ao diagnóstico feito pelo Bacteriológico, afirmando ser a

w - Ibidem. p. 24 c 29.
95 - Cf. LUTZ. Bcrta -op. cit. p. 184

era motivo de grande preocupação para o

central desse trabalho, optei por fazer uma

feitas não eram atendidas prontamente. Havia demora nas 

biblioteca solicitadas às oficinas públicas, problemas de deslocamento dos funcionários, do 

centro da cidade ao instituto e vice-versa e que se agravava em dias de chuva, inexistência de 

um veículo próprio, embora prometido pelo governo do Estado, e dificuldades financeiras 

advindas dos novos projetos de pesquisa e que demandavam gastos94.

O ano de 1897 parece ter sido um ano agitado para a rotina do instituto. A Sociedade 

de Medicina e Cirurgia de São Paulo (SMCSP), fundada dois anos antes, muitas vezes 

incentivou criticas às inovações bacteriológicas feitas por médicos clínicos de grande 

reconhecimento e voltados para outras concepções de medicina. Ao mesmo tempo, a imprensa 

era outro veículo utilizado para lançar as reprovações da classe médica aos diagnósticos 

proferidos pelo Instituto95.

ganharam novas acomodações e eram sempre mencionadas nos relatórios de Lutz como 

motivo de orgulho. Mas é preciso atentar para a situação nem sempre favorável em termos de 

apoio financeiro por parte do Estado e de infra-estrutura adequada. Muitas das solicitações
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convencer seus opositores, as argumentações e estratégias utilizadas como as campanhas e as

confirmações de resultados no exterior não atingiam de forma esperada aqueles que não

reconheciam os inusitados resultados das pesquisas bacteriológicas, que eram estranhos às

práticas e terapêuticas usuais da clínica médica, ameaçando não só o campo de atuação como

e a dos

lutas pela supremacia do saber médico.

No ano seguinte, Emilio Ribas assumiu a direção do Serviço Sanitário. Os trabalhos

desenvolvidos no Instituto Bacteriológico foram altamente valorizados no sentido de

respaldarem as medidas sanitárias. Uma aliança mais forte se estabeleceu em tomo do Instituto

São Paulo. Data desse período também, o envio de três culturas do bacilo isolado por Lutz ao 

Dr. Eberth97 que o reconheceu prontamente. Apesar de seu esforço combatente para

tenazmente, iniciando uma forte campanha que pretendia provar a inexistência da malária em

A imprecisão da classificação “febre paulista” gerava uma grande confusão entre os 

médicos quanto aos diagnósticos. Muitos chegaram a classificá-la como malária. Lutz se opôs

o próprio prestígio social dos médicos mais convencionais. As convicções daquela classe 

médica em querer manter seu ‘status quo’ como médicos da tradição clinica 

bacteriologistas em se identificarem como a vanguarda iluminada da medicina compuseram um 

dos pivôs para se compreender tais combates, comumente classificados como científico versus 

não-científico, moderno versus retrógado pelas abordagens mais simplistas desse processo de

febre tifoide que grassava na região, eram as diversas declarações médicas que constavam nos 

óbitos e que deviam ser, segundo o diretor do Bacteriológico, contabilizadas nas estatísticas 

junto aos casos diagnosticados como febre tifoide. Assim, Lutz advertia que declarações como 

“febre remitente palustre”, “febre intermitente”, “febre não especificada”, “caquexia palustre”, 

referiam-se às ocorrências de febre tifoide em São Paulo96.

96 - Os dados de 1897 do Boletim de Estatística Demógrafo-Sanitária referentes à mortalidade na cidade de São 
Paulo foram os seguintes: 5.719 óbitos numa população de 200 000 habitantes, dando o índice de 28.6 por mil 
habitantes. 233 casos de óbitos foram declarados como causa a febre tifoide. Se somados os dados das outras 
declarações, como afirmava Lutz. o número de óbitos por febre tifoide sobe para 385! Apud. LEMOS, op. ciL 
pag. 33 . Berta Lutz afirmou que a febre tifoide contitue a maior preocupação de Lutz, que estranha, nas 
páginas do seu relatório, a atitude da Sociedade de Medicina e Cirurgia, votando por maioria, contra as suas 
afirmações sobre a existência da febre tifoide endémica, embora acompanhadas de uma exposição de 
intestinos com lesões típicas provenientes de casos autopsiados. Cf. LUTZ. Berta op. ciL p. 184.

A identificação do bacilo da febre tifoide em tecidos foi feita pelo Dr. Eberth em 1880. Cf. ROSEN. G. 
op.cit.p.245.
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e dos homens envolvidos com a microbiologia. No entanto, em nenhum momento as lutas

cessaram. As indisposições pontuaram ano a ano a trajetória desses médicos que tiveram de

mostrar suas habilidades políticas conjugadas às suas práticas cientificas.



O Templo Paulista da Microbiologia: Instituto Bacteriológico de São Paulo (no 
final do século XIX c início do século XX). FONTE: BACELLAR. Renato Clark. 
BraziFs conlribution to Tropical Medicine and Malaria. Pcrsonalities and 
Inslitutions. Rio de Janeiro: Olímpica. 1963.



Capítulo IH

COMPONDO UM MOSAICO:

FRAGMENTOS DA TRAJETÓRIA MÉDICO-CIENTÍFICA DE EMÍLIO RIBAS

3.1- Emílio Ribas - do nascimento (1862) ao cargo de diretor do Serviço Sanitário de São

Paulo (1898)

Emílio Marcondes Ribas nasceu na cidade de Pindamonhagaba, localizada no Vale do

Paraíba em 1862, na fazenda de seus familiares, onde havia cultivo de chà e criação de animais.

Filho de setores medianamente abastados da região do café, Ribas seguiu outra vocação

profissional, a medicina, embora a região do interior e sua afeição pelo local de origem tenham

marcado sua trajetória ao longo dos anos. Regularmente, a cidade de Pindamonhagaba e outras

1 - RIBAS. Emílio - "Curso de Bacteriologia (proposta) In: Revista Médica de São Paulo, ano VIU n° 16 
31/08/1905. p. 358

"Entre as múltiplas ciências subsidiárias da higiene nenhuma 
ocupa, sem dúvida, papel mais importante do que a 
microbiologia. O desenvolvimento constante desta ciência, 
graças ao método experimental e aos progressos de técnica, 
tem fornecido utilíssimos elementos de combate à higiene 
pública, principalmente em relação à profilaxia das moléstias 
infecto-contagiosas.

do interior, tem dedicado homenagens póstumas ao “Benemérito Servidor do Estado” e
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“Benfeitor da Humanidade”2.

chegada de grandes levas de imigrantes, da insatisfação da Igreja diante de algumas imposições

imperiais e do crescimento do militarismo e de novas forças políticas.

Embora o ideal republicano tivesse inserção no Brasil desde os movimentos

emancipacionistas do século XVHI e este tenha sido, em geral, associado ao princípio de

reforma social ou mesmo de revolução, no século XIX não foi essa a perpectiva dominante

para se chegar a República; a grande maioria simpática ao novo regime, era partidária de uma

A base social do republicanismo nas cidades era constituída essencialmente por

profissionais liberais e jornalistas. Setores militares, sobretudo após a participação na Guerra

do Paraguai, ocorrendo a organização do Exército e o fortalecimento das escolas militares,

sofreram influência do republicanismo e do positivismo, embora tenham absorvido aspectos

O período de sua juventude coincidiu com o recrudescimento das tensões político- 

sociais travadas no Império, derivadas sobretudo do problema da abolição dos escravos, dos

transição pacífica da Monarquia para a República, aguardando-se, se possível, a morte de 

D.PedroII 3.

interesses divergentes entre setores da elite dominante, da diversidade populacional com a

Homenagem de Pindamonhagaba no centenário do nascimento de Emílio Ribas, em 1962. A citação 
“Benemérito Servidor do Estado” e "Benfeitor da Humanidade” é do médico Clemente Ferreira, médico 
carioca. formado cm 1882 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e que desde o início de sua carreira 
dedicou-se à tísica ou tuberculose. Segundo Bertolli. sua vinda à São Paulo se deve à iniciativa de Emílio Ribas 
com a finalidade de iniciar uma campanha nacional contra a peste branca e de incumbi-lo para a organização 
de uma entidade filantrópica de combate à tuberculose, através do apoio dos representantes da elite regional. 
Em 1899 Clemente Ferreira empenhou-se na divulgação, através da imprensa, da necessidade de sanatórios 
populares para o isolamento e tratamento de tuberculosos pobres, e fundou a Associação Paulista de Sanatórios 
Populares para Tuberculosos, mais tarde denominada Liga Paulista contra a Tuberculose, cm 1902. qundo as 
relações com o Serviço Sanitário haviam sido praticamente cortadas cm decorrência das divergências travadas 
entre Ribas c Ferreira com relação à construção de sanatórios em São Paulo. Mais adiante, essa polêmica será 
novamente abordada. Por hora, é pertinente pensar que a vinda de Clemente Ferreira à São Paulo, atendendo 
ao convite feito por Emílio Ribas tenha preservado sua gratidão e amizade, embora as trajetórias médicas e os 
projetos de cada um tenham seguido direções diferentes. É possível conceber o empenho de Clemente Ferreira 
nas homenagens póstumas ao Ribas - "O Dr. Emílio Ribas, um Benemérito Servidor do Estado e Bemfeitor da 
Humanidade” no sentido de valorizar sua atuação, numa perspectiva laudatória. heroicizando a própria conduta 
do diretor do Serviço Sanitário diante das dificuldades e das polêmicas instauradas no meio médico. No 
entanto, a polêmica cm tomo dos sanatórios e da tuberculose, não foi mencionada.. Cf. BERTOLLI. Cláudio - 
Op.cit. pp. 142-147. RIBEIRO. Maria Alice Rosa - Op.cit. pag. 126. FERREIRA. Clemente - "O Dr. Emili 
Ribas, um benemérito servidor do Estado e bemfeitor da humanidade” In Revista Arquivos de Higiene e Saúde 
Pública, ano 1. junho de 1936. n° 1. p. 15-19..Esta cidade tem prestado homenagens oficiais vinculadas à 
memória de Emílio Ribas, seja no centenário de sua morte ou em outras datas vinculadas à campanha sanitária, 
vacinação, dia do médico etc. Cf. Anexos/iconografía.
3 - Cf. FAUSTO. Boris - Op.cit. pp. 227-229
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mais afinados com seus interesses do que propriamente o conjunto íntegro dessas concepções,

enveredando muito mais para a defesa de uma ditadura militar e de um Executivo forte.

regiões do país. Por exemplo, o movimento republicano em São Paulo adquiriu características

diferenciadas do republicanismo carioca. O Partido Republicano Paulista, o PRP, fundado em

1873, era formado basicamente por membros da elite cafeeira. O ponto fundamental do

programa do partido consistia na defesa da federação, ou seja, de um modelo de organização

política do país em que as unidades básicas são os estados, ou melhor, as antigas províncias.

Esta era a ênfase e não a defesa das liberdades civis e políticas ou o problema da escravidão 4.

Emílio Ribas viveu mais árduamente esses anos finais do Império, não só pelo nítido

declínio da produção cafeeira em sua região de origem, o Vale do Paraíba, como também por

ter ído em 1882 à Corte para ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro5.

É difícil conceber a idéia de República para o Brasil de forma única para todas as

4 - Ibidem. O autor afirma que as reclamações | 
ressonância atual. Assim "São Paulo estava si 
cada deputado 
do Amazonas, ■?
se que
recebei J t ,
5 - A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1832, resultou da elaboração de um projeto de regimento 
para o ensino medico c cirúrgico pelos membros da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro - depois Academia 
Imperial dc Medicina, aprovado em lei. Segundo Flávio Edler, a Faculdade esperaria 21 anos para obter seus estatutos. 
“O movimento de afirmação profissional dos médicos teve portanto, que se subordinar aos ditames do movimento 
de centralização político-administrativa dos construtores do Estado Imperial. Isso se fez através de uma política na 
qual se destacam as seguintes diretrizes: a cooplação de importantes quadros das elites médicas, brindados com 
cargos públicos em instituições médicas estratégicas como as Faculdades de Medicina e aJunta Central de Higiene 
Pública: um forte controle do ensino médico, que corrompia a formação técnico-científica através das cartas de 
empenho, viabilizando, assim, a constituição de uma burocracia estatal conformada ao sistema de patronagem 
política; e o esvaziamento das propostas de organização de um sistema de instituições médicas, seja através de 
respostas parciais ou efémeras às reivindicações defendidas pelas principais lideranças médicas, ou mesmo pela 
postergação das medidas por ela preconizadas visando o controle e regulamentação do exercício da medicina e 
melhoria na formação profissional." Cf. EDLER, Flávio Coelho - As reformas de ensino médico e a 
profissionalização da medicina na Corte do Rio de Janeirro, 1854-1884. São Paulo, USP, dissertação de Mestrado, 
I992,pp.39-4O. Assim, a reforma dc 1854 se contrapôs ao projeto de autonomia da Faculdade, caractcrizada portanto 
como uma reforma centralizadora, condizente com a política imperial que se instaurou após o atribulado período das 
Regências (1831-1839) findado com o golpe da Maioridade (1840). A intenção do Governo era evitar, a todo custo, a 
consolidação de um poder paralelo que se opusesse de alguma forma à política central do Império. Tal preocupação se 
estendia ãs demais instituições de ensino superior. Obviamente essa diretriz reformista sofreu intensas críticas e 
impulsionou calorosos debates entre médicos e instâncias do poder imperial que permearam as três décadas seguintes 
até chegar à segunda grande reforma de 1879-1881, conhecida como reforma Sabóia. francamente comprometida com 
a liberdade de cátedra c com melhoria das condições de ensino. O movimento das elites médicas imperiais em tomo 
dessas reformas, desde meados dos anos 70 acompanhou de perto a própria crise do Império Brasileiro e um dos 
méritos da dissertação dc Edler é justamente a apreensão do papel político ativo dessas elites médicas na construção e 
consolidação da Faculdade de Medicina do Rio dc Janeiro como instituição atualizada nos novos postulados da 
medicina geral que começavam a se intensificar intemacionalmentc: medicina laboratorial com ênfase à prática e ao 
ensino livre em contraposição à medicina acadêmica.

i que 
“Ç/Sz»

; paulistas da época frente ao Governo Central tinham em certos aspectos 
sub-representado no Parlamento e nos órgãos da Monarquia, em 1883, 

i paulista representava 145 141 habitantes, enquanto os de Pernambuco representavam 85 448, e os 
40 327 habitantes. Havia também reclamações na aplicação das rendas governamentais. Salientava-

• São Paulo, cuja economia estava em expansão, contribuía cada vez mais para a receita do Império, sem 
?r benefícios proporcionais."
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como médico clínico e casou-se com Maria Carolina Bulcão, filha de tradicional familia

Tatuí em 1889.

Ao longo dessa pesquisa, foi possível perceber o engajamento de Ribas ao recém

instaurado regime republicano. Posteriormente, seu posicionamento favorável à República

manteve-se, perspassando toda a sua administração sanitária.

Emílio Ribas - inspetor sanitário (1895-1898)

sanitário efetivo do Estado no interior, atuando em Rio Claro, Araraquara, Pirassununga, São

Caetano, Jaú e Campinas.

Segundo um biógrafo de Emílio Ribas, José Luís Brandão, ocorreram alguns episódios

inusitados em Jaú na passagem de Ribas, em 1895, quando ocorria um surto de febre amarela

quem teve cinco filhos. Mudou-se para uma cidade próxima a Ribeirão Preto, 

Santa Rita do Passa Quatro ficando alguns meses, quando obteve a concessão dos serviços 

médicos da futura Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Passou então a residir e clinicar em

Em 1895, Emílio Ribas foi nomeado inspetor sanitário em comissão e em 1896, foi 

convidado pelo Dr Antônio Bueno6, secretário do Interior, a assumir funções de inspetor

Diante de suas convicções políticas, quando voltou para sua cidade no interior de São 

Paulo, participou da fundação do Clube Republicano, altamente influenciado pela efervência 

política e crescimento das facções republicanas dos últimos anos no Rio de Janeiro. Atuou

Terminou o curso de medicina em 1887, defendendo a tese “Morte aparente dos recém- 

nascidos”em fevereiro de 1888.

paulista com

6 - Antônio Dino da Costa Bueno nasceu cm 1854. também em Pindamonhagaba. Graduou-se em Direito pela 
Faculdade de Direito do largo de São Francisco, da qual se tomou catedrático de Direito Civil cm 1890 e 
diretor de 1908 a 1912. Foi deputado federal em 1894 e 1900. De maio de 1896 a dezembro de 1897 assumiu a 
Secretaria do Interior. Em 1904 entrou para o Senado estadual, ai permanecendo até a sua morte em 1930 e 
ocupando sua presidência. Político republicano, jurista e professor. Dino Bueno deu prosseguimento ao plano 
de duplicação das linhas da Estrada de Ferro Sorocabana. quando assumiu o governo de São Paulo dc 23 de 
abril a 14 de julho de 1927. em virtude do falecimento do presidente Carlos Campos. Como a ferrovia 
registrava um grande déficit cm consequência dos vultosos investimentos que se processavam Dino Bueno 
destinou-lhe. através do decreto n° 4.235. de 23 de maio de 1927. um crédito de 20 mil contos, o que permitiu 
que a Estrada de Ferro Sorocabana pudesse prosseguir seu plano dc remodelação. Cf. ALVES. Odair Rodrigues 
- Os homens que governaram São Riulo. São Paulo: Nobel / Edusp, 1986. p. 136.
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na região. No centenário da cidade, em 1954, um “Álbum”, editado pelo jornal Correio da

Noroeste, publicou a seguinte descrição daquela momento:

“(...)Em 1895 registrou-se em vários pontos novos surtos de febre amarela, 
especialmente em Araraquara. de onde os trens saiam com um carro sem comunicação 
com os outros, só abrindo as portas para desembarcar os passageiros no destino, onde 
ficavam sob rigorosa observação das autoridades.

(,.)Ao mesmo tempo em que se comissionava o dr. Evaristo da Veiga para atender o 
setor de Belém de Descalvado. Leme. São Carlos e Rio Claro, remetiam-se para Jaú. 
também no mesmo setor, drogas que pudessem melhorar o seu estado sanitário: 10 kg de 
bicloreto de mercúrio: 50 de cloreto de cal: 200 de sulfato de cobre e 240 de sulfato de 
ferro: 5 de ácido sulfúrico: 40 de cresil e 40 de ácido fènico cru.

(,..)Foi então que rebentou nova epidemia, precedida de alguns casos esporádicos 
anteriores, destituídos de maior gravidade. Era seu foco inicial um soldado do 
destacamento, que ainda esta vez viera de Rio Claro e não fora isolado por deficiência 
de diagnóstico. Dias depois caiu doente o tabelião major Alberto Barbosa, cuidado por 
outro médico. Nasceu entre os dois facultativos (Evaristo da Veiga e Emílio Ribas) uma 
divergência mas. sobrevindo-se novos casos, reuniram-se em conferência todos os 
facultativos da cidade. Coube a Emílio Ribas, então inspetor sanitário, mandado de 
São Paulo pelo governo, confirmar nessa conferência a presença do maL

(...)Por meio de boletins, o vice-presidente da Câmara, dr. Constantino Fraga, 
preveniu a população, concitando-a a deixar a cidade, o que provocou intensa reação, 
dirigida por elementos do comércio, que temiam as consequências do êxodo sobre os 
negócios, então os mais volumosos do interior do Estado, por se tratar de um dos 
principais empórios cafeeiros. Mantinha-se Emílio Ribas à testa dos trabalhos de 
debelação da epidemia quando veio a saber da existência de um hospital clandestino, 
organizado por certo curandeiro que, explorando as costumeiras abusões e crendices, 
comuns em tais ocasiões, infundia na população verdadeiro horror às medidas 
tomadas pelos médicos oficiais, sabotando, dessa maneira, os seus esforços.

Diante disso o chefe da comissão orientou pessoalmente uma diligência que removeu 
compulsoriamente todos os doentes do curandeiro. Foram todos eles alojados no 
Hospital de Isolamento, já construído, desde 1894. por ordem do presidente Bemadino 
de Campos, com base na experiência da epidemia anterior.

Dai resultou séria agitação popular, e esta se agravou pelo fato de ter a parte culta e 
esclarecida da população e a quase totalidade das autoridades, desertado do centro 
urbano, entregue dessa forma à sanha dos elementos mais ignorantes.

O chefe da comissão, tocado pela energia da sua mocidade e pelo entusiasmo da 
causa da saúde pública, e alertado providencialmente do levante que se preparava, 
resolveu resistir e obstar os intentos dos amotinados, que eram a sua degradante 
expulsão da localidade e a retirada dos doentes hospitalizados regularmente. Em face da 
situação, essa resistência rodeou-se de circunstâncias inteiramente inéditas: o 
sanilarista. arvorado em comandante da praça e guerrilheiro, aliciou os presos da 
Cadeia Pública para lutarem a seu lado, armando-se com uma dezena de velhos fuzis 
encontrados na sala da guarda. Com esse pugil. formado por tão insólito destacamento, 
fez levantar trincheiras nas entradas principais do isolamento, visado pelos rebeldes: 
estes recebidos com tal aparato, perderam o ímpeto inicial e. advertidos do poder 
mortífero das armas do governo'. acabaram por dispersar-se.

Sobreveio então, para o inusitado episódio, um estranho epílogo: aqueles pobres 
presidiários boçais, alguns deles facínoras na extensa região de que Jaú era cabeça, 
contagiados pela personalidade do improvisado comandante, com o qual só haviam 
tomado contato horas antes, devolveram-lhe. uma a uma. as armas que lhes foram 
entregues: e. ordeiramente, retomaram seus lugares na prisão, confiando em vagas 
promessas de minoraçòes penais que. de fato, foram depois conseguidas para muitos
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A descrição do jornal acima foi tendencialmente favorável às medidas sanitárias e às

atitudes de Ribas frente a possível oposição que se formara contra as enérgicas medidas de

controle: alojamento dos doentes de um suposto hospital clandestino, organizado por certo

curandeiro para o Hospital de Isolamento a 3 km da cidade, construído em 1894 por ocasião

de uma epidemia anterior. Destacou-se o inusitado da situação, o caráter corajoso do jovem

imbecilidade de uma

população pobre que não sabiam o que estavam fazendo e de presidiários idiotas que foram

ludibriados e conquistados peia sagacidade e generosidade do inteligente inspetor-sanitário.

Mas, nos relatórios científicos ou nas memórias publicadas pelos médicos, essa

incómoda presença das oposições quase não aparecem, principalmente aquelas publicadas

alguns anos depois das agitações sociais em tempo de epidemias.

da Faculdade de Medicina de São Paulo, em novembro de 1922 sobre sua atuação em

Sanitário:

posteriormente corroboraram para

para a continuidade de sua atuação como chefe de comissão sanitária e diretor do Serviço

Exemplo desse silêncio em tomo dos acontecimentos tidos como insignificantes para a 

ciência, foi a conferência pronunciada por Emílio Ribas no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz

- Apud. Brandão. op.ciL p. 49-51. Embora esta transcrição tenha sido encontrada num livro biográfico no qual 
o autor não se propôs a fazer um trabalho rigoroso no que se refere ao uso das fontes e informações, 
aproximando-se do estilo laudatório de uma biografia romanceada, a utilização deste trecho para este trabalho 
justifica-se por ser um material rico em informações a respeito dos posicionamentos de Ribas diante dos 
primeiros impasses c conflitos ocorridos com relação às atividades de fiscalização sanitária no interior, uma vez 
que sobre esse período cm que Ribas foi inspetor sanitário, são raros os documentos existentes nos arquivos 
pesquisados.

campanhas sanitárias. Na parte sobre essa passagem pela cidade de Jaú não há referência 

qualquer a respeito dessas mobilizações. Ribas limita-se a conceber esse momento como uma 

espécie de presságio, de prévias observações dos casos instaurados de febre amarela que, 

sua concepção a respeito da transmissão da febre amarela;

médico, concebendo as agitações como sinónimo de ignorância e

deles, mas. no momento, não passavam de generosa promessa verbal daquele jovem 
médico a quem acabavam de servir.

Tinham prestado, porém, um serviço realmente inestimável. Emílio Ribas, cujo 
prestigio eles concorreram para consolidar, permitindo-lhe a continuação da tarefa 
difícil que o levara a Jaú. declarava extinta a epidemia em julho de 1896, quando o 
número de casos fatais era estimado em 60%" 7. [Grifo meu]
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O depoimento de Ribas nesse documento, escrito bem a posteriori das suas primeiras

administração sanitária desde as suas atividades como inspetor sanitário no interior de São

Paulo. Quando Ribas rememorou a tragédia dos órfãos de pais imigrantes vitimados pela febre

Hospital de Isolamento por não ter outro

indicaria a não contagiosidade da doença. No entanto,

outra importante cidade do café,

Campinas, também vitima das epidemias de febre amarela, caracterizaram-se muito mais por

estavam muito pautadas no contagionismo, embora se diluíssem cada vez mais em outras

concepções a respeito da transmissão de doenças, pois a medida que assumia novas funções na

alojamento, observou que a não ser aqueles que já vinham da cidade com a doença incubada, 

os outros não contraiam a doença, apesar de haver muitos amarelentos no hospital, o que já

amarela em Jaú, e que foi obrigado a acolhê-los no

entre 1896 e 1897, enquanto chefe da comissão sanitária em

rigorosas desinfecções, fiscalizações e isolamentos dos doentes, além é claro, das limpezas em 

locais públicos, o que corrobora para minha suposição de que as orientações iniciais de Ribas

as medidas tomadas por Emílio Ribas,

8 - RIBAS. Emílio - "Campanhas Sanitárias - Febre Amarela”. Conferência pronunciada no Centro Acadêmico 
Osvaldo Cruz (Faculdade de Medicina de São Paulo) em 1922. São Paulo. Procienx. Instituto Farmacêutico de 
Produtos Científicos Xavier. 1962. pag. 4 .

investidas como médico sanitarista, reforça a idéia de que caminhava em direção à

“Dirigindo em 1896 os trabalhos para extinção de uma grave e extensa epidemia de 
febre amarela na cidade de Jaú. na qualidade de inspetor sanitário em comissão, tive 
pela primeira vez profúndamente abaladas as minhas convicções sobre o mecanismo do 
contágio da terrível moléstia.

Jaú. um dos principais centros agrícolas do Estado, recebia naquela época, grandes 
levas de estrangeiros destinados a lavoura de café.

E esses recém-chegados ao nosso pais, extremamente receptíveis a cruel moléstia, 
foram grandemente sacrificados.

Assisti ao dolorosissimo quadro de ver na orfandade não pequeno número de 
crianças cujos pais faleceram de febre amarela: e pelo horror do contágio da moléstia 
que os havia vitimado, encontrei-me em sérias dificuldades para socorrê-las.

Assim é que apesar do abnegado esforço do então prefeito municipal de Jaú. snr. 
Paulino de Oliveira Maciel, não nos foi possível obter uma casa para abrigo desses 
órfãos nem pessoa idónea para dispensar-lhes os necessários cuidados tal era o pavor 
que inspirava a mortífera epidemia.

Naquela aflitiva emergência tive que lhes dar agasalho no Hospital de Isolamento, 
distante da cidade de Jaú cerca de 3 quilómetros: e ai observei o seguinte: ou as 
crianças vinham infeccionadas da cidade e a moléstia se manifestava depois de 
decorrido o período habitual de incubação ou elas não contraiam mais a febre amarela 
depois de passados 5 dias da entrada no hospital, apesar do avultado número de 
amarelentos ali internados.

Essa observação calou no meu espirito e foi inteiramente contrária à teoria do 
contágio direto da febre amarela, do doente à pessoa sã ’’ .
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Emílio Ribas - chefe da Comissão Sanitária de Campinas (1896-1897)

enquanto médico sanitarista. Em julho de 1896, a Comissão Sanitária, designada para

Campinas assumiu a direção e execução dos trabalhos de saneamento. O prefeito de Campinas,

dr. Manuel de Assis Vieira Bueno ofereceu apoio à comissão, cedendo o espaçoso edifício

parte de uma reorganização do Serviço Sanitário que estabeleceu como uma de suas seções o

Sua estadia na cidade de Campinas como chefe da comissão sanitária permanente9, de 

4 de agosto de 1896 até o final de 1897, encarregada do controle de seguidos surtos 

região desde 188910, marcou sua trajetória

onde funcionava o Mercado Grande construído em 1861 e que, naquele momento começou a 

funcionar como Desinfectório Central de Campinas.11 Convém notar que sua construção faz

epidêmicos de febre amarela, que se alastravam na

9 - No início de 1896. diante do agravamento da situação em Campinas, as autoridades estaduais enviaram de 
São Paulo uma Comissão Sanitária composta de médicos e desinfectadores. chefiada peio inspetor sanitário 
Diogo Teixeira de Faria. O tratamento geralmente era feito nas casas e as visitas domiciliares eram frequentes. 
Os médicos determinavam ou não a remoção dos pacientes para o Lazareto ou para a Escola Correia de Melo. 
Cf. SANTOS FILHO. Lycurgo. Op.cit. pag.238
10 - Segundo o mesmo autor, não havia registro nos relatórios dos hospitais de Campinas de casos de febre 
amarela até 1889. o que não impossibilita a hipótese de que houveram casos antes desta data. A convicção de 
que a febre amarela 'não subia os morros’’, em contraposição à alta incidência nas cidades litorâneas como Rio 
de Janeiro e Santos parece ter influenciado o comportamento das autoridades locais e da própria população 
campinense. na medida em que se viam cm situação semelhante aos centros urbanos altos como Petrópolis e 
São Paulo, lugares cm que havia ausência do flagelo amarílico. Quando ocorriam supostos casos de febre 
amarela, o debate médico efervecia, presenciando a imprensa local. Segundo esse autor, a primeira grande 
epibidemia de febre amarela em Campinas se deu em 1889. adentrando toda a década seguinte em outros 
quatro grandes surtos: 1890. 1892, 1896 e 1897. Cf. SANTOS FILHO. Lycurgo de Castro - A febre amarela 
em Campinas 1889-1900. Campinas: Área de Publicações. CMU/Unicamp. Coleção Campiniana. n° 2. 1996. 
Outras referências sobre a cidade de Campinas, eplbidemias e saneamento são: BRITO. Jolumá - História da 
Cidade de Campinas. Campinas: Ind Gráfica Saraiva. S.A.. 1961. 1962. 1965. 1966. 1967 e 1969. vol. 12, 14. 
20. 21. 22. 23 e 26: SILVA Kleber Pinto - A cidade, uma região, o sistema de saúde. Para uma história da 
saúde e da urbanização em Campinas - SP. Campinas: Área de Publicações. CMU/Unicamp, Coleção 
Campiniana. n° 9. 1996.
”- Situado na atual avenida Anchieta. funcionou como desinfectório até 1918 quando foi desocupado, 
derrubado e construído cm seu lugar a Escola Normal, atual Instituto de Educação Carlos Gomes. Cf. Santos 
Filho. Lycurgo de Castro. Op.cit.pag.252.

área de saúde pública, atuava sistematicamente como diretor do Serviço Sanitário e 

aprofundava suas pesquisas e estudos em tomo das diversas enfermidades que acometiam São 

Paulo principalmente.
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Serviço Geral de Desinfecções, sendo o Desinfectório Central localizado na cidade de São

Paulo, próximo a estação de ferro da Luz, no Bom Retiro12.

A gravidade da situação

1896. A própria cidade tomou-se sede do Segundo
Distrito e a Comissão Sanitária

respectivamente por Ribas e pelo engenheiro sanitário Saturnino de Brito13.

que já se tomara realidade a partir do final de 
ela pela zona cafeicultora levou a Diretória do 

muitos municípios. Essa orientação, de uma

em Campinas influenciou as próprias modificações advindas
com a reforma do Serviço Sanitário em

e a de Saneamento tiveram caráter permanente chefiadas

12 - Segundo Telarolli. "a reforma de 1896 adequaria a lei ao 
1895, quando a disseminação das eplbidemias de febre amarela , 
Serviço Sanitário a enviar comissões para combater a doença em 
progressiva intervenção da administração estadual nos problemas sanitários dos municípios, através da 
participação direta ou da normalização técnica, seria a tendência predominante dai em diante Cf. Telarolli 
Júnior. Rodolfo. Op.cit. pag. 208. Sobre a reforma de 1896. ver cspecialmente cap. 17 Pela Lei 432, de 3 de 
agosto de 1896, o governo do Estado tinha o direito de intervenção nos semços municipais de saúde pública, 
não apenas nas épocas epidèmicas. mas toda vez que julgasse necessário. Com relação ao serviço geral de 
desinfecção, a lei previa que:

“Art. 37. A cargo deste serviço fica a execução das medidas de higiene profilática e agressiva em todo 
o Estado.
§ Io- Para este fim haverá um Desinfectório Central na Capital e duas seções colocadas em bairros diferentes.
$ 2°- Nas cidades dc Santos, Campinas e Rio Claro haverá em cada uma um desinfectório. (grifo meu)
5 3o- Ao posto quarentenário de que trata o artigo 48, será anexo um desinfectório para o serviço de assepsia 
geral de bagagens c imigrantes.
§ 4o- O Desinfectório da Capital, centro de todo o trabalho de desinfecção, estará sempre munido de pessoal 
amestrado c dos aparelhos não só necessários aos seus serviços, como os que forem indispensáveis para atender 
aos serviços sanitários dos municípios.

Art.38. Para a execução dos diversos serviços terá esta seção o seguinte pessoal:
1 diretor, medico, superitendente.
1 administrador do Desinfectório Central.
1 almoxarife.
2 escriturários.
8 maquinistas.
8 foguistas.
6 encarregados de seção. 1 para cada seção.
60 deinfectadores efetivos.
12 cocheiros
1 zelador de cocheira.
1 porteiro.
E os serventes que forem necessários.
Art. 39. Nos seus impedimentos será o diretor substituído por um inspetor sanitário designado pelo diretor do 
Serviço Sanitário."
Obs. Em 1899. os cargos de diretor, almoxarife, escriturários foram suprimidos, este último denominado 
amanuense. Os maquinistas foram reduzidos a 3. os encarregados de seção para 2. os foguistas a 3, e os 
desinfcctadores a 40. Cf. REIS. Carlos, op.cit. pag. 142. O prédio ocupado pelo antigo Desinfectório Central é 
sede atualmente do Museu dc Saúde Pública Emilio Ribas e dc repartições públicas vinculadas à Secretaria da 
Saúde do Estado.
13 - A Comissão de Saneamento tinha por finalidade executar obras de caráter sanitário. Seu diretor era o 
engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, nascido em Campos (RJ) em 1864 e falecido em Pelotas 
(RS), que teve uma atuação bastante dinâmica em diversas cidades brasileiras, chefiando obras dc saneamento. 
A respeito de sua trajetória consultar: Obras Completas de Saturnino de Brito. Instituto Nacional do Livro. 23 
volumes. ANDRADE. Carlos R. Monteiro - A Peste e a Ordem. São Paulo, tese de doutorado/ FAU-USP. 1992
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Teodoro da Silva Baima assumiu

diretores do Hospital de Isolamento; Car de Bustamante; Orêncio Vidigal; Epifanio José

Inicialmente, ocorreram obras de drenagem e secagem de alagadiços, vistorias em

residências, desinfecções e remoções de adoentados para o Lazareto do Fundão transformado

em Hospital de Isolamento estadual. Em seu relatório, Ribas indicou as dificuldades do

diretor do Serviço Sanitário para aumentar o número de inspetores sanitários na região foi

atendido.

As contradições inerentes ao crescimento da cidade de Campinas transparecem nas

palavras de Ribas quando esse, ao mesmo tempo em que elogia o ‘progresso’ e a coragem do

desinfectório.

A Comissão Sanitária chefiada por Ribas era composta por vários médicos auxiliares 

que, mais tarde ocuparam cargos efetivos

Pedrosa; este trabalhou como médico do Matadouro de São Paulo; Crisóstomo de Oliveira e 

Alsino Braga, médico da Santa Casa de Misericórdia'4.

trabalho de inspeção dos mais de 4.200 prédios de Campinas, pois contava inicialmente com

apenas dois colegas: Teodoro Baima e Francisco Moretzsohn. Posteriormente, seu pedido ao

na administração sanitária de Campinas. Assim, 

a direção da Comissão após a saida de Ribas; Ezequiel 

Cândido de Sousa Brito, Inspetor do 3o distrito sanitário de Campinas; Eduardo Lopes da 

Silva, depois nomeado médico do Matadouro Municipal e Joaquim Augusto Las Casas dos 

Santos, médico campinense. Outros médicos auxiliaram temporariamente os trabalhos da 

Comissão tais como Francisco Moretzsohn, Francisco de Araújo Mascarenhas, ambos foram

14 - Cf. RIBAS. Emílio - Relatório da Comissão Sanitária de Campinas (1896/1897) ao Diretor Geral do Serviço 
Sanitário. Dr. Joaquim José da Silva Pinto. Apud. SANTOS FILHO, Lycurgo de Castro - Op. cit. pp. 252-258.

povo diante das epidemias, diagnostica uma grande quantidade de moradias pobres, 

concebendo-as como abrigos de focos dos germes. Dai a urgência da construção de um

"Campinas, a par de edificações com todo conforto e higiene, possui uma 
percentagem elevadíssima de casebres (...) pela grande necessidade de domicílios para 
aqueles que. em número avultado, procuravam se estabelecer nesta próspera cidade.

Deve-se logicamente prognosticar que as epidemias de febre amarela em Campinas 
tendem a atenuar-se e a desaparecer, desde que a ação da policia sanitária se faça 
sentir de modo sistemático, e. sobretudo, se conservardes a boa vontade da população 
desta cidade e a correção de suas autoridades (...) E outro proceder não era de esperar 
de um povo cujo sacrificio  foi uma epopéia em 1889. quando esta cidade se transformou
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As visitas dos inspetores e as desinfecções eram feitas nos pontos mais atingidos pela

febre amarela, principalmente na região central e nas ruas de maior movimentação. As

desinfecções eram feitas em domicílios em que ocorreram casos da doença, segundo uma lista

fornecida pelo médico Intendente Municipal. Segundo Ribas, essas desinfecções consistiam em

Contrastando com essas dificuldades iniciais, Ribas descreveu de forma pormenorizada

Desinfectório.

Por determinação de Ribas, houve um aumento dos distritos sanitários em Campinas.

De 3 passaram para 5, aos quais foram anexadas povoações vizinhas, como Valinhos e Santa

Bárbara, ficando cada distrito com cerca de 900 casas que poderiam ser visitadas pelo menos

a situação diferenciada da Comissão e dos encaminhamentos sanitários após a montagem do

“(...) Com a instalação de uma estufa do Desinfectório Central este serviço tem sido 
feito com grande facilidade (...) No dia 2 de janeiro de 1897foi inaugurado um trabalho 
mais prático, graças ao Governo do Estado haver feito entrega a esta Comissão, de 
veículos apropriados e encomendados pelo dr. Intendente para a condução de 
desincfetantes e desincfetadores.

(...) No particular de organização do serviço, tenho a vos comunicar que além da 
Comissão se haver instalado à rua General Carneiro n ° 72. no centro da cidade, obteve 
da Câmara o próprio municipal denominado Mercado Grande para depósito de drogas 
e dormitórios das turmas de desinfectadores que ficavam de prontidão à noite. Mais 
tarde, em setembro, tendo a Câmara Municipal cedido ao Estado o referido prédio, jui 
autorizado pelo então secretário do Interior, dr. Dino Bueno. a adaptar no mesmo o 
depósito de carros e cocheiras, sendo estas reformas projetadas e executadas pelo dr. 
Èmile Daufresne. engenheiro da Municipalidade .

“(...) pulverizações com o pulverizador à mão de Geneste & Herscher. de uma solução 
acidulada de sublimado corrosivo a 2 por mil (...) As soluções fenicadas à 2% foram 
empregadas quando se tratou de objetos metálicos. Nas instalações tais como latrinas e 
ralos de esgoto, o serviço era executado com uma solução de sulfato de cobre a 3% ou 
com o leite de cal (20 de cal para 100 de água em volume). Nos estábulos, cocheiras e 
praças as desinfecções eram feitas com pulverizador a vapor de Geneste & Herscher. 
empregando-se soluções de cresil ou de ácido fêmeo bruto na proporção de 4%, solução 
que atua pelo seu poder desinfetante, pela temperatura de 110 graus e pela violência do 
arremesso. Este serviço demandava muito tempo, porque houve desinfecções que 
gastaram duas, três e mais horas, e ainda porque, não estando montado o Desinfectório. 
o transporte dos desinfectantes se fazia em carroças e os desinfectadores andavam à pé 
(■■■)“ ■■

em uma necrópole. e cujo bairrismo, lado louvável do sentimento de nacionalismo, é 
capaz de todos os sacrifícios e manifestações em prol do progresso desta terra de 
Campinas " 15.

15 - Iblbidem. pag.253 
16-Iblbidem.
1' - Iblbidem. pag 254.
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Percebe-se um alto número de multas relevadas, a intenção era melhorar as condições

sanitárias das habitações: limpeza, iluminação, ventilação, impermeabilização dos assoalhos

uma vez por mês, pelo inspetor sanitário. Segundo dados de seu relatório foram feitas 4.310 

intimações, compreendendo ai, desde as reformas completas de diversos estabelecimentos até 

intimações para limpeza e asseio dos lares. As muitas por infração do regulamento sanitário 

vigente foram em número de 201, das quais 162 foram relevadas, 6 pagas nesta Comissão, 29 

enviadas ao Cidadão Coletor para que as cobrasse executivamente, e 4 aguardavam o 

resultado da Comissão, < 

compromisso de fazê-las18.

18 - Iblbidem. pag 255.
19 - Sobre os conflitos entre poder local das municipalidades e poder estaduaL cf. TELAROLLI JÚNIOR. 
Rodolpho Op.ciL especialmente cap.5 “O modelo político republicano", p.67-83. que analisa os embates 
políticos dos primeiros anos da República e seus desdobramentos no Serviço Sanitário de São Paulo. Para o 
autor "o período em que o modelo administrativo dos serviços sanitários de São Paulo permaneceu indefinido, 
até 1896, altemando-se reformas na legislação de tendência estadualizante e municipalizante, coincide com 
aquele em que os embates politicos foram mais vigorosos, nos primeiros anos da República, antes que as 
oligarquias cafeeiros se consolidassem definitivamente no poder com Prudente de Sforaes. " Cf. op.cit. pag 69.

Emílio Ribas elogiou o sistema de esgotos de Campinas e as medidas propostas pela 

Comissão de Saneamento, chefiada por Saturnino Brito, para o saneamento básico das águas, 

através da filtração central, embora tenha criticado a captação de água poluída por matérias 

terrosas e detritos orgânicos adquiridas no trajeto para o reservatório e consumidas pela

em virtude dos responsáveis pelas obras terem assumido o

etc. Mas, até que ponto era possível concretizar essas melhorias em toda a cidade? Essas 

relevações de multas levantam duas suposições: a primeira delas refere-se à negação das 

penalidades por parte de proprietários ou não, podendo alegar uma série de motivos até 

comprometer-se futuramente com as reformas solicitadas, ganhando tempo e contando com o 

esquecimento, ou efetivamente cumprindo-as posteriormente. A outra suposição é a de que a 

Comissão não teria condições efetivas de concretizar suas cobranças, não só pelas dificuldades 

materiais de pessoal e tempo para segundas e terceiras visitações como também pela falta de 

poder efetivo em termos de obrigar os campinenses a cumprirem as modificações solicitadas. 

Tudo indica que o poder local e as influências pessoais, em muitas situações, intervinham nas 

fiscalizações sanitárias e essa não foi uma característica isolada de Campinas e nem se 

restringiram a esta fase inicial do Serviço Sanitário19
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população. Mais uma vez aqui, detecta-se uma variante das explicações médicas de Ribas

possíveis complicações gastro-intestinais derivadas da ingestão de água contaminada. Esse

Uma outra crítica detectada em seu relatório dirigia-se ao hospital de Isolamento,

conhecido como hospital do Fundão. Para Ribas, era um local condenado peia higiene, não

diante dos novos desafios impostos pelo cargo de diretor do Serviço Sanitário em 1898, do

20 - Apud. Brito, Jolumâ - História da cidade de Campinas. Campinas. 14° voL 1962, pp. 132-133.

posicionamento consta de um manuscrito escrito por Ribas e entregue ao Intendente Municipal 

da Companhia Campineira de Águas e Esgotos, Joaquim Ulysses Sarmento:

urgentes providências para

mais tradicionais da higiene pública: isolamento e desinfecções nos relatórios de Ribas. Mas,

possuindo pavilhões separados para o isolamento de doentes. Solicitou ao Governo do Estado 

esse problema. Nessa fase constato o predomínio dos preceitos

nesses anos sobre as enfermidades, pois concebeu a possibilidade de propagação de doenças, 

inclusive a febre amarela, pela predisposição maior do corpo em adquirir germes devido às

"(■■■) Se bem que a observação dos fatos demonstre que explosões epidêmicas não 
têm a sua origem na água fornecida a Campinas, forçoso é confessar que a sua poluição 
pelas matérias terrosas com as enxurradas a água transforma-se em verdadeira lama 
liquida e ainda mais pelos detritos orgânicos de toda espécie quando não concorre 
diretamente para produzir uma infecção especifica dos micróbios patogènicos que vivem 
e proliferam no meio hídrico concorre, sem dúvida, para o aparecimento de uma 
irritação gastro intestinal. E a observação em um clima de simples perturbação da 
digestão determinada por uma indigestão de má qualidade é a porta de entrada para os 
micro-gérmens causadores de inúmeras moléstias infecciosas. inclusive a febre amarela. 
Essa lei patológica é tão verdadeira que em diversas epidemias vos é dado observar nos 
estrangeiros grande receptividade em consequência de uma inteligente observação de 
cuidados aconselhados em tal emergência e sobre tudo ao regime alimentar, evitando-se 
as pertubações da digestão. O reverso do quadro vos será mostrado nos indivíduos que 
usando de alimentos e bebidas de má qualidade são em regra indivíduos vitimados. Não 
abraçará boa causa quem tentar defender a água de Campinas; é uma empresa ingrata e 
antipatriótica, porquanto os argumentos de defesa que conheço são todos capciosos e 
alguns até embustes grosseiros que não merecem a honra de uma critica. Dir-se-á que 
nenhuma moléstia das originadas pelas bactérias patogénicas que vivem e proliferam na 
água explodiu com caráter de epidemia como a que aconteceu nesta cidade mas. quem 
pode nos garantir que estejamos a salvo dessa desagradável visita? E bastante 
considerardes que a correção pela fitração nas habitações é feita pelos que dispõem de 
recursos recebendo a água poluída toda a população, porém, ainda mais. não havendo 
disposições que obriguem à filtração domiciliar, este melhoramento só é feito de mótu- 
próprio ou por aqueles que acedem às solicitações da Comissão Sanitária. Nestas 
condições basta seja a água contaminada aos mananciais por dejetos de doentes 
infeccionados por moléstias cujos micro-germens tenham as veiculações hídricas para 
que corra sério perigo toda a população desta cidade, principalmente se coincidir o 
aumento de poluição pelas matérias organizadas e circunstâncias outras que favoreçam 
a proliferação dos micróbios patogènicos ” 20 .
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trabalho entre si e mantendo vivo contato com os debates internacionais em tomo da saúde

pública.

transformações aqui são recuperadas numa perspectiva de entendimento não evolutiva da 

produção cientifica do autor, mas engendradas na historicidade do momento vivido por esses 

médicos que lutaram pela legitimação de sua atuação, estreitando relações pessoais e de

intercâmbio científico com novos companheiros profissionais e do afinamento de algumas 

relações entre seus pares, é que as diretrizes científicas de Ribas também se modificarão. Tais
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Medicine and Malaria. Personalilies and Inslitulions. Rio de Janeiro: 
Olímpica. 1963. p. 297.
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3-2 - Perseguindo ideias e convicções de Emílio Ribas: análise de suas publicações

O passeio pelas publicações de Ribas proposto aqui seguirá o caminho cronológico,

atentando para as mudanças de temas, objetos, perspectivas e que mais adiante serão

relacionadas com as estratégias de atuação político-administrativa adotadas por ele. Daí

também a prioridade em analisar as obras escritas por Ribas durante o período em que esteve

levantamento feito.

Salienta-se também que, embora tenha sido feito levantamento das suas obras como um

todo, faz-se necessário especificar a tipologia de cada obra, algumas de caráter extremamente

Brasil que esse

na direção do Serviço Sanitário, demarcando o início destas em 1900, de acordo com o

trabalhos produzidos ao longo da direção do Serviço Sanitário parece ser fundamental para a 

redimensão da imagem de Emílio Ribas e da própria produção científica no 

trabalho muito timidamente objetiva contribuir.

a tentativa de análise mais aprofundada do conjunto de sua produção 

intelectual permitiu a configuração deste tópico, o que, se por um lado impõe desafios de 

análise, por outro, possibilita maior proximidade dessa faceta obscura da trajetória de Ribas 

quando se debruça em estudos a respeito da saúde pública no Brasil nesse período.

Não é possível conceber a produção científica de Emílio Ribas sem relacioná-la 

infimamente com a sua função de administrador público, enquanto esteve na direção do 

Serviço Sanitário. No entanto, face ao extremo reducionismo de algumas interpretações que 

conceberam sua carreira médica somente do ponto de vista da atuação eficiente de diretor do 

Serviço Sanitário,

pragmático e aplicativo - caso dos folhetos com instruções sanitárias, até os de caráter mais 

teórico e especializado - caso dos artigos publicados em revistas cientificas. A opção aqui foi a 

de abarcar a produção de Emílio Ribas em suas diversas matizes, abdicando da possibilidade de 

hierarquização entre obras científicas e obras de divulgação, uma vez que estas fronteiras, pelo 

se mesclaram, contribuindo reciprocamentemenos nesse período estudado, se mesclaram, contribuindo reciprocamente para o 

fortalecimento das convicções cientificas adotadas. Apreender a dinâmica e a historicidade dos
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Instruções sanitárias - (1900 -1901)

Tal

proposta refletia a preocupação daqueles tempos com os surtos epidêmicos de maior projeção

no Estado, além de respaldar medidas genéricas de higienização, vinculadas às desinfecções,

período de distribuição

daqueles folhetos, janeiro, coincidia com a época do ano favorável ao aparecimento da febre

amarela.

A perspectiva de Emilio Ribas era sensibilizar a sociedade em geral e os poderes

municipais para os preceitos higiénicos utilizando-se de uma estratégia didática, pontuando 29

instruções como receituário a ser seguido e finalizando o livreto com uma conclusão em que

As 29 providências recomendadas por Ribas abarcavam tanto a dimensão pública,

sobretudo às instâncias dos poderes locais das municipalidades, quanto a dimensão privada,

No começo do século XX, algumas publicações, contendo aconselhamentos e normas 

sanitárias do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo foram escritas por Ribas e eram 

distribuídas à população e instituições as mais diversas, como escolas, hospitais, farmácias, 

locais de comércio etc, embora não se tenha levantado dados referentes à tiragem. 

Compunham pequenos livretos e eram editados oficialmente pelo poder público do Estado de

21 - RIBAS. Emílio - Instruções sanitárias. São Paulo. Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. 1900. p. 1-13. 
-- A respeito da concepção de Higiene como ideologia, cf. CHALLOUB. Sidney - op. ciL especialmente o 
capítulo 1 que trata da questão dos cortiços no Rio de Janeiro e a política intervencionista nessas moradias 
respaldadas pelo discurso da higienização e civilização.
23 -RIBAS. Emílio - op.cit. pag. 13.

limpeza, arejamento,inspeções, isolamentos. Nota-se também que o

"As boas condições de salubridade do Estado de S.Paulo. o que quer dizer, um dos 
primeiros elementos para a garantia de seu progresso, dependerão, sobretudo, do 
cumprimento, por parte das Municipalidades e do povo, das instruções acima indicadas; 
o nosso Estado não deverá então temer a invasão das epidemias - especialmente a de 
peste que só se manifesta entre os povos atrasados em civilização e. por isso mesmo, 
pouco habituados aos preceitos de higiene. " 23

São Paulo. Um deles intitulava-se “Instruções Sanitárias” e propunha "Meios de evitar as 

epidemias de febre amarela, de peste bubônica e outras moléstias transmissíveis. ”21

relaciona higiene e civilização, plenamente contemporanizado com a ideologia do higienismo 

tão em voga nesse período22.



89

particularmente das residências. As primeiras instruções reforçaram o caráter centralizador do

Estado não tem condições de manter comissões sanitárias em todos as localidades onde

moléstias transmissíveis

Reforçou assim, a importância da inspeção rigorosa e frequente das desinfecções de

intimações para que sejam feitas reformas dos domicílios segundo os preceitos higiénicos,

vacinações e revacinações contra a varíola, isolamento imediato dos indivíduos acometidos de

sugeriu às municipalidades e aos agricultores,

objetos dos enfermos, bagagens dos transeuntes e das casas dos quarteirões suspeitos, dos 

prédios em construção para que se evitem em tempo as habitações insalubres25. Recomendou

doenças transmissíveis, lembrando o seu caráter obrigatório, através da reprodução de artigos 

que compunham o regulamento sanitário de São Paulo26.

O hospital de isolamento era concebido como espaço destinado sobretudo àqueles que 

não tinham recursos ou condições salubres para tratar-se em casa. Nesse sentido, Ribas

possam manifestar-se casos isolados d’esta (no caso, refere-se a febre amarela) e de outras
24

Serviço Sanitário de São Paulo e referiam-se às funções dos serviços sanitários locais que 

devem seguir o regulamento sanitário do Estado. Observou que em épocas epidêmicas o

24 - Iblbidcm. pag3.
25 - Iblbidcm. pag4. As instruções 27. 28 e 29 deste documento retomam o problema das construções exigindo 
demolições totais de algumas habitações ao mesmo abrindo precedentes às recorrências que porventura 
ocorressem, o que leva a suposição de que essas eram toleráveis, dependendo de quem estivesse envolvido e da 
localização dos projetos. Reproduz -se aqui integralmente tais itens:
“27- Demolição de todas as casas que tenham vícios insanáveis de construção.
28- Fazer observar nas construções futuras c cm todas as reconstruções o que exige o código sanitário do 

Estado em relação às habitações em geral cominando penas aos infratores.
29- Serão.porém. permitidas modificações do código sanitário, depois de ouvidas as autoridades competentes, 

desde que tais modificações não importem na insalubridade do prédio c que fiquem determinadas, mesmo nas 
cidades, as zonas cm que a classe menos abastada possa edificar sem grandes despesas.
"6 - Iblbidcm. p. 4

a construção de edifícios apropriados e

recomendava às pessoas abastadas que tivessem um cômodo preparado com todo rigor de 

higiene em suas casas, para tratamento dos membros da familia atacados de moléstias 

transmissíveis. Ao mesmo tempo, para aqueles que residissem habitações consideradas não 

higiénicas, em aglomerados humanos, não poderiam ser tratados em casa. As autoridades 

sanitárias deveriam remover os doentes para o hospital ou lugar apropriado. No caso, Ribas
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privilégios de alguns perante uma imensa maioria desprovida proporcionava não só melhores

contraíam doenças classificadas como infecto-contagiosas.

Os serviços- especiais oferecidos, desde os aposentos separados até o direito de

acompanhante e a escolha do médico eram pagos e obedeciam determinados regulamentos

internos do estabelecimento hospitalar.

sua integridade

Outro aspecto indicado nas instruções referia-se a obrigatoriedade de notificação ao 

Serviço Sanitário dos casos ocorridos de doenças transmissíveis - tuberculose, febre amarela, 

febre tifoide, cólera, peste, varíola, sarampão, escarlatina, difteria e lepra28.

' - Iblbidcm. p. 5
28 - Iblbidem. p. 5

Mas também, segundo o próprio regulamento sanitário os hospitais poderiam atender 

“doentes de classe” lembrado nestas Instruções, aparentemente de caráter educativo e geral. 

Emiho Ribas transcreveu os parágrafos que especificam os privilégios dos setores mais 

abastados da sociedade paulista, tais como a existência de um pavilhão separado daqueles 

doentes pobres, imigrantes, muitas vezes até sem identificação e que fatalmente quando eram 

vitimados pela doença ou pela própria internação, eram enterrados como indigentes. Não, para 

os “eleitos”, era plenamente justo que tivessem um tratamento adequado, conquanto que 

pagassem, haja visto estar se falando de uma sistema político oligárquico capitalista, onde os

mucosa gastro-intestinal por

Campinas em 1897, é necessário que

funcional pelo uso de uma alimentação sã, reparadora e moderada; uma vez irritada a 

um desvio de regime, estará aberta uma grande porta de

condições de vida material aburguesada como também contribuíam para a manutenção do

status quo dessas elites, mesmo em condições que os igualavam, quando por exemplo,

convenientemente situados para o fácil isolamento dos doentes de moléstias contagiosas no 

meio rural e urbano27.

A partir da metade do pequeno livreto, Ribas estabeleceu uma série de medidas que 

dizem respeito a higiene individual, objetivando a proteção contra essas doenças. Iniciou pela 

higiene alimentar, pois como já havia afirmado em seu parecer sobre a situação das águas em 

o aparelho digestivo conserve a
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não houvesse possibilidade do uso das estufas.

Para as desinfecções, Ribas sugere uma série de receituários, espécie de fórmulas,

utilizando termos da Química e regras de proporção. Tal desenvoltura nessa área das

desinfecções está certamente vinculada à entrada de Ribas no Serviço Sanitário e a sua atuação

desde quando foi inspetor sanitário nas cidades do interior. O emprego de termos técnico-

científicos num material aparentemente de divulgação de algumas instruções sanitárias,

menos

evitando assim o acúmulo de pulgas.

entrada para as infecções - maxime a da febre amarela29. Não ficou explicitada a alimentação 

adequada a que Ribas se referia. Destacou-se mais uma vez a limpeza, desta vez, nos espaços 

internos da casa: recolhimento, remoção ou até mesmo incineração do lixo, desinfecções dos

quintais, fossas e aposentos infeccionados ou suspeitos, poda de árvores para evitar ambientes 

úmidos, sombrios e facilitar a ação dos raios solares nos quintais, fervura das roupas quando

29 - Iblbidem. p. 6
30 - Um exemplo de recomendação feita para desinfecções: '‘(...)o sublimado corrosivo continua a ser 
considerado o primeiro sinão o mais enérgico desinfectante e sobretudo indicado para as desinfecções dos 
aposentos infeccionados ou suspeitos pela sua eficácia e ausência de cheiro desagradável: a sua solução se faz 
na proporção de uma grama de sublimado para mil gramas de água, sendo acidulada por 1 gr. de ácido 
clorídrico ou tartárico: a adição de 1 gr. de cloruetos de sódio (sal de cozinha) ao invés dos ácidos citados é 
medida indicada pelos higienistas por oferecer esta solução diversas vantagens práticas sobre as primeiras; o 
seu emprego é feito em pulverizações pelo pulverizador manual de Geneste-Herscher e na falta deste 
instrumento será feita a lavagem de todas as superfícies do aposento, por meio de uma esponja ou de um grande 
pincel, sendo de maior rigor a lavagem do assoalho e parte inferior das paredes.” Cf. iblbidem. p. 9

1 - Iblbidem. pag.7

corrobora para a opção aqui tomada em termos de análise de sua produção, que percebe a 

cientificidade dos conceitos e práticas como elemento constitutivo e estratégico da trajetória e 

do pensamento dos cientistas . Por outro lado, é possível visualizar uma parte do público alvo: 

responsáveis pela higiene pública, mais ou menos interados dessa

Por último, as referências quanto à incidência de peste bubônica e os meios de evitá-las 

resumiu-se em um lema de Ribas: “guerra de morte aos ratos e àspulgas"3' Pela gravidade 

da situação, sobretudo na cidade de Santos e na capital federal, ameaçando atingir a capital 

paulista, os esforços dós sanitaristas se voltaram para o extermínio desses animais, ensinando 

armadilhas caseiras de caça ao nojento roedor e receitas de produtos para limpeza domiciliar,

funcionários ou

nomenclatura ~'°
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homem através da picada, comparando-a a

mordedura do cão raivoso, numa referência às pesquisas de Pasteur. Garantia total segurança à

população, desde que obedecidos os preceitos higiénicos e instaurada uma “guerra de morte

No ano seguinte novas instruções são publicadas por Emílio Ribas, desta vez, dirigidas 

especifícamente à peste bubônica32. De formato mais curto, tratava-se na verdade de um 

folheto frente/verso contendo algumas das instruções que compunham o documento 

anteriormente citado, além de informações mais detalhadas sobre a doença retratada33.

da Europa. Ribas, informado das 

pesquisas em tomo da transmissão da peste, afirmou que as pulgas existentes em grande 

quantidade nos ratos, transmitiam a peste ao

Interado dos debates internacionais, Ribas relatou que o problema dos ratos estava 

sendo estudado por diversos pesquisadores da Ásia e

32 - Ribas. Emílio - Instruções para evitar a propagação da peste. São Paulo. Serviço Sanitário do Estado de 
S. Paulo. outubro de 1901. (s.p.) Segundo a definição contemporânea da medicina ocidental alopática. a peste 
bubônica é uma zoonose primária transmitida por roedores silvestres e hospedeiros como a pulga, de caráter 
eplbidemiológico e conhecida também como peste ganglionar, causando cefaléia. crescimento de bubão (tumor 
duro edoloroso), dai o nome, podendo atingir o volume de um ovo de galinha localizado geralmente na região 
inguinocrural. axilar e cervical. Bubões múltiplos são pouco frequentes. Se não for tratado a tempo, o paciente 
pode ter fígado e baço hipertrofiados, além de toxemia, prostração, delírios e morte em quatro a sete dias. Como 
se sabe, o termo ‘peste' remonta à antiguidade e designava qualquer doença que causasse grande mortandade 
na população. Durante a Idade Média, a denominada Peste Negra vitimou cerca de 25 milhões de pessoas na 
Europa. Naquela época, em Veneza, pela primeira vez foi estabelecida a Quarentena,que era o isolamento por 
40 dias dos doentes e comunicantes existentes nos navios que chegavam àquele porto. A peste continuou 
incidindo no mundo e. especifícamente no final do século passado, nova pandemia assolou diversas regiões, 
sendo Hong-Kong considerado o foco irradiador através do comércio marítimo. Tomou-se um dos assuntos 
mais estudados na medicina, particularmente nos experimentos médicos da França. China e Japão buscava-se 
explicar segundo os métodos bacteriológicos, a causa da enfermidade. Segundo esses métodos, em 1894. 
Alexandre Yersm. bacteriologista francês e colaborador de Pasteur. e S. Kítasato. bacteriologista japonês, 
descreveram, trabalhando independentemenle. o bacilo da peste. Em 1897. M. Ogata. do Instituto de Higiene de 
Tóquio, observou tais bacilos em pulgas de ratos afirmando que estas poderiam transmitir a infecção ao 
homem. Nessa época, os estudos referentes á atenuação da virulência das enfermidades estavam em pleno 
vapor, estimulando o interesse no fenômeno da imunidade num longo e conturbado período de pesquisas em 
tomo das propriedades bactcricidas e imunológjcas para prevenção e tratamento de doenças transmissíveis. Cf. 
Rosen, George Op.ciL Castiglioni. A.- História da Medicina. São Paulo: Nacional. 1947 e Veronesi, Ricardo- 
Doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan. 19
33 - As medidas urgentes já contidas no outro documento eram:
“a) rigoroso asseio das casas e seus arredores e pronta remoção do lixo:

b) matança dos ratos:
c) notificação pronta à autoridade sanitária de casos suspeitos de moléstia contagiosa, principalmente quando 

o doente achar-se em estabelecimento ou habitação onde houver aglomeração de pessoas, ou residir em casas 
anti-higiênicas:

d) evitar as casas mal ventiladas e escuras, e. sobretudo, as que. não tendo preparo do solo, possuem soalhos 
velhos c esburacados. Esta última condição da insalubridade das habitações, tem concorrido muito, nos grandes 
centros epidêmicos para a formação e permanência de focos de onde se irradia a peste, por isso que a morada 
dos ratos debaixo de tais soalhos e a sua comunicação com todos cômodos do interior do domicilio se tomam 
inevitáveis:
c) a higiene individual, tal como o asseio do corpo e das vestes e a observância do regime alimentar:
f) aplicação da vacina contra a peste nas pessoas que tiverem necessidade de ir aos focos epidêmicos:
g) arejamento dos objetos procedentes dos lugares infeccionados ou suspeitos sujeitando mesmo à ação direta 
dos raios solares aqueles que não se alterarem por tal processo.” Cf. Ribas. Emílio, op.cit. s/p.
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inseticida indicado para ser queimado em ambientes fechados, fazendo com que os mosquitos

saissem.

indagação. Por que, num pequeno folheto de divulgação de medidas

preventivas contra a peste, Emilio Ribas também preocupou-se com os mosquitos, sem fazer

nenhuma relação da presença desses mosquitos com a doença em questão? Bem, o ano de

trabalhos escritos durante esses primeiros anos, na medida em que pesquisas e debates

propagadores da febre amarela, estudo que tradicionalmente é enfatizado como pioneiro por 

defender tal teoria, mesmo antes dos resultados das experiências da equipe médica norte-

Os depósitos, armazéns, moinhos, padarias foram lembrados aqui como lugares 

nevrálgicos para a disseminaçãoo da peste, necessitando de uma limpeza rigorosa, extermínio 

de ratos e comunicação à repartição sanitária, dos casos de moléstia do pessoal de serviço ou 

qualquer outro indício, como uma súbita mortalidade de ratos.

Cabe aqui uma

34 - Iblbidem 
J$-Iblbidem

americana em Havana. O combate aos mosquitos começava a presenciar sistematicamente os

1901 também fora marcado por um importante trabalho de Ribas sobre os mosquitos como

Como última medida, Ribas referiu-se aos recém-chegados a chamada zona norte da 

cidade, considerada a mais exposta ao contágio da peste, recomendando a vigilância, 

sobretudo daqueles sem passaporte.35 Também foi aconselhado o uso de pó de piretro,

aos ratos e às pulgas”, através de ratoeiras, cães rateiros, iscas com massas envenenadas, 

incinerações, desinfecções das vasilhas de lixo e das casas. Com relação ao extermínio das 

pulgas, Ribas aconselhava a lavagem frequente do interior e do porão das casas com uma 

emulsão de criolina em água, na proporção de 5 por 1000. Sobre essa recomendação, Ribas 

relatou uma experiência feita por ele:

"Em experiência que fiz com este preparado, derramdo em soalho contendo grande 
quantidade de pulgas retiradas de um cão. verifiquei que todos estes insetos, morreram 
no fim de 10 a 15 minutos.
A emulsão de criolina na proporção indicada não mancha o soalho: os aposentos podem 
ser logo habitados sem receio, e o seu cheiro, que não é incomodo, desaparecerá depois 
de passados os 15 minutos, tempo máximo para destruição completa das pulgas, desde 
que se proceda a uma lavagem com água pura. ”i4
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Febre amarela e experiências- 1901-1903

. Trata-se de um trabalho

relativamente extenso de 23 páginas. De inicio, chama a atenção do leitor a familiaridade e

atualidade de Ribas com relação às pesquisas internacionais que se dedicavam ao papel dos

mosquitos na veiculação de doenças, tais como os estudos feitos em 1900 na Itália sobre o

mosquito Anópheles na propagação da malária, posteriormente submetidos e “comprovados

clínica e microscopicamente” em Londres, sendo o dr. Patrick Manson defensor dessa tese e

sangue de doentes acometidos pela doença em agosto de 1900, na cidade de Roma.

Emílio Ribas entendeu como sensata a suposição de que uma espécie de mosquito fosse

para serem postas em prática, visando o combate aos mosquitos, embora reticente e cauteloso

exposição das observações epidemiológicas feitas no Brasil não teve outra preocupação que

Num segundo momento do seu texto, Ribas descreveu brevemente as conclusões

levantadas pela comissão norte-americana em Cuba: refutação do bacilo icteróide de Sanarelli

O mosquito

Tão logo foi publicada uma nota preliminar da comissão norte-americana composta por 

Walter Read, James Carroll, A. Agramonte e Jesse W. Lazear sobre a etiologia da febre 

amarela a partir dos trabalhos em Cuba em 1900, Emílio Ribas publicou, bem no começo do

internacionais em tomo do papei dos insetos voadores na veiculação da doença tomavam 

corpo mais expressivo.

o agente mais ativo da propagação da febre amarela, indicando no final algumas providências

56 - O mosquito como agente da propagação da febre amarela. São Paulo. Serviço Sanitário. Tipografia do 
“Diário Oficial", janeiro de 1901
37 - Iblbidem. p. 3.

em suas palavras quando reconheceu não haver estudos concludentes e quando afirmou que a

leitor possa com facilidade concluir como

como causador e afirmação de que o mosquito serve de hospedeiro intermediário para o

não fosse a exatidão das mesmas para que o 

entender mais justo.31

ano seguinte, oficiaimente em 14 de janeiro de 1901 uma espécie de monografia intitulada "O 

mosquito como agente da propagação da febre amarela"36

fazendo com que seu próprio filho se submetesse às picadas dos insetos sugaradores do
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desenvolvendo um quadro bem característico da doença após o quinto dia da inoculação.

Rapidamente citou o nome do cubano Carlos J. Finlay como médico que há muito

tempo acreditava ser o mosquito o agente transportador e inoculador da febre amarela,

juntamente com o nome de Adolfo Lutz, enfatizando os seus trabalhos desenvolvidos no

Bacteriológico sobre esse assunto.

38 - Iblbidem. p. 11

apresentavam quadro epidêmico de febre amarela, justamente pela ausência dos irritantes 

insetos voadores'8.

Após essas breves inserções mais teóricas e de trabalhos em desenvolvimento, Ribas 

passou rapidamente para a descrição de diversos casos observados no estado de São Paulo, 

num ansiosa busca pela exatidão de dados concretos que corroborariam para a teoria dos 

mosquitos, baseados principalmente nos relatórios dos inspetores sanitários que para diversas 

localidades eram designados. Nas cidades citadas - Sorocaba, Campinas, Dois Córregos, São 

Carlos do Pinhal, Tietê - é denominador comum dos relatórios apresentados para o diretor do 

Serviço Sanitário, a constatação de uma forte presença de mosquitos, embora a relação de 

causalidade seja feita mais por Ribas do que pelos relatores. Ao mesmo tempo, contrapunha os 

casos de cidades como Araras e Ribeirão Preto que, apesar de bastante povoadas, não

parasita da febre amarela. Posicionando-se favoravelmente aos trabalhos da comissão e, 

portanto entrando de frente nas batalhas que se travaram nesse período com relação à causa e 

profilaxia do mal amarílico, Ribas reconheceu procedente os protestos que já se davam em 

tomo das experiências feitas, haja visto que os próprios médicos que formavam a comissão 

eram os voluntários que se deixaram picar pelos insetos supostamente infectados. As objeções 

se dirigiram sobretudo aos casos de manifestação da doença no dr. James Carroll e no dr. Jesse 

W. Lazear (esse último acabou falecendo) porque estavam em Cuba há mais tempo e 

poderiam, segundo essas objeções, terem sido infectados por outros meios que não as picadas. 

Emílio Ribas fez então sua objeção a esse raciocínio para o caso do terceiro voluntário que 

participou das experiências. Esse paciente não havia estado em Havana há quase dois meses e 

deixou-se inocular em outra localidade não vitimada pela epidemia, Columbia Barracks,
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Emílio Ribas preocupou-se em descrever os mosquitos considerados propagadores da

doença, citando consideráveis trechos de um manuscrito contendo os estudos feitos por

Adolfo Lutz. Nessa citação, há

definição de mosquitos. Lutz afirmou que, apesar de designar diversas espécies de dípteros

sugadores, o termo ‘mosquitos’ tem sido geralmente reservado para as culicidoe, comumente

frequente entre os microbiologistas, Lutz relatou tratar-se de espécies cosmopolitas de origem

desconhecida, encontradas em várias regiões com clima adequado.

desenvolvidos em Havana. Pereira Barreto era adepto da teoria hídrica, a água seria o fator de 

contaminação. Mas, parece ter reconhecido relativo papel dos mosquitos segundo transcrição 

de sua fala feita por Ribas dizendo que "o pernilongo é um fator importante, mas só e 

exclusivamente pelo fato de provir de uma água contaminada ”. Parece ter sido suficiente para 

Ribas reforçar sua saga contra os mosquitos:

Mais adiante, Ribas citou a conferência de

Luis Pereira Barreto39, feita na

um médico bastante conceituado do período, 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo sobre epidemia 

do Tietê, numa tentativa de conciliar posicionamentos contrários às conclusões dos trabalhos

chamados de pernilongos. Preocupado em justificar a diversidade de nomes, preocupação essa

uma preocupação em normatizar a própria nomenclatura e

“Dest 'arte ainda fica de pé a necessidade da extinção dos mosquitos, como excelente 
meio profilático, mesmo para aqueles que. na questão da febre amarela, pensam como o 
Dr. Barreto e o Prof. Camillo Temi.

(...) Levando em conta tudo que vem de ser exposto fica justificada a necessidade da 
extinção dos mosquitos de quaisquer espécies.

Além de serem incómodos, já está brilhantemente provada a transmissibilidade de 
algumas moléstias por intermédio destes insetos: e por isso, quando não aproveitasse 
para o caso da febre amarela, ainda assim a extinção dos mosquitos, que representa 
medida fácil e pouco dispendiosa, seria de grande vantagem sanitária. "

39 - Luis Pereira Barreto, nascido no Rio de Janeiro em 1840. formou-se em ciências naturais e em medicina 
peia Universidade de Bruxelas, revalidando seu diploma no Rio de Janeiro em 1865. Foi deputado estadual e 
federal por São Paulo, além de ter sido presidente do senado do Estado.Foi o primeiro presidente da Sociedade 
de Medicina c Cirurgia de São Paulo fundada em 1895. Escreveu além de obras médicas, trabalhos sobre 
filosofia, politica e religião. Considerado um grande divulgador das idéias de Auguste Comte no Brasil, embora 
tenha aberto dissidência com os positivistas ortodoxos do Apostolado Positivista do Rio de Janeiro. Cf. 
LEMOS. Fernando C. Contribuição à história do Instituto Bacteriológico 1892-1940. In Revista do Instituto 
Adolfo Lutz. São Paulo, vol. 14. 1954,p. 63: BLAKE. Augusto Victorino Alves Sacramento - Dicionário 
Bibliográfico Brasileiro. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1893 e RIBEIRO. Maria Alice Rosa - História sem 
fim. Inventário da Saúde Pública. São Paulo. Unesp. 1993. p. 150.
40 - Id. Iblbidem. p.lL 21 e22.
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climas quente e frio).

Lutz enfatizou as características que mais se relacionavam com a tese da transmissão de

doenças pelos mosquitos, já numa explícita afinidade com a teoria dos mosquitos para explicar

a causa da febre amarela. Isso fica muito claro quando segundo o seu relato sobre as picadas

do inseto, os mosquitos não se limitavam a perfurar a pele e chupar o sangue, mas iniciavam

pela injeção de um líquido, uma espécie de saliva tóxica para evitar a coagulação do sangue e

para aumentar o afluxo de sangue na região picada.

quaisquer espécies, mesmo por aqueles que não acreditassem serem os incómodos voadores os

transmissores da febre amarela. Argumenta então, ser uma vantagem sanitária não tê-los por

perto. Fazendo parte do estilo de seus trabalhos, Ribas elencou uma série de providências

Aproveitando, portanto

Lutz, Emílio Ribas considerou justificada a necessidade do extermínio dos mosquitos de

local de depósito dos ovos, duração de vida do inseto adulto e condições de sobrevivência nos

essa “suposição perfeitamente científica” deixada pelo colega

“Compreende-se então que neste ato possa haver inoculação de um parasita quando este 
se achar depositado nas glândulas salivares (como acontece para os bastonete 
germinativos do sporozoario que produz a malária) ou quando por um outro mecanismo 
puder escapar com a saliva ( como acontece no caso das filarias). Com a febre amarela 
dá-se provavelmente o primeiro caso e assim não há nada de extravagante na hipótese 
deste modo de transmissão que encontra já muitas analogias. “*2

■” - Apud RIBAS. Emílio - op.ciL p. 13. Aqui novamente destaca-se a preocupação de Lutz em normalizar a 
nomenclatura dos micróbios, transmissores, doenças, enfim tudo que era estudado à luz da Microbiologia 
deveria seguir normas de nomenclatura, buscando a universalização dos tcnnos.
^-Ibidem, p. 21.

“Por isso tem sido descrito muitas vezes com nomes diferentes e a apuração da 
nomenclatura ainda não se acha completamente concluída. Pelas leis da prioridade 
parece que estas espécies devem ser chamadas: Culex taeniatus e cuiex fatigans.”*’

Segue daí uma descrição detalhada destas duas espécies citadas por Lutz composta dos 

seguintes itens: sinónimos (outros nomes dados e a respectiva localidade), caracteres 

anatômicos (cor, quantidade de marcas, presença de anéis, divisão do corpo, descrição das 

asas e da tromba e tamanho; alimentação - sangue humano ou de animais vertebrados) e ciclo 

de vida (reprodução, descrição dos ovos, duração das fases até o mosquito tomar-se adulto,
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Embora a análise mais aprofundada do episódio das experiências feitas por Emílio

Ribas e Adolfo Lutz em São Paulo em 1902 e 1903, inspiradas naquelas feitas em Cuba, para

verificar a transmissão da febre amarela pelos mosquitos e o contágio por intermédio das

roupas ou dejeções dos doentes, seja feita no próximo capítulo que trata das estratégias de

legitimação desses novos cientistas, é preciso ao menos evidenciar algumas circunstâncias que

marcaram esse período em tomo da questão.

Após a publicação daquele franco manifesto de apoio à teoria dos mosquitos, o ano de

1902 foi permeado pelos intensos preparativos para repetir, aqui no Brasil, as experiências

sobre a transmissão da febre amarela pelos mosquitos . Emílio Ribas mobilizou as equipes do

Instituto Bacteriológico e do Hospital de Isolamento para realizar seu projeto, refazendo as

experiências numa cidade livre da epidemia, no caso São Paulo, com o objetivo de combater os 

argumentos opositores à nova concepção. Ao mesmo tempo, havia conseguido autorização 

por parte do presidente do Estado, Rodrigues Alves, para efetuar as experiências e pesquisas,

Terminou seu texto extemalizando admiração pela 

equipe dos cientistas que fizeram as experiências em Cuba, exaltando a coragem que tiveram 

em amscar suas próprias vidas. Uma questão que importava a toda a humanidade, nas 

próprias palavras de Ribas, aguçou no próprio a iniciativa de repetir tais experiências em São 

Paulo e, quem sabe, levá-lo ao panteão dos homens de ciência que, através do espirito 

observador imparcial, chegam a verdade dos fatos44

específicas para evitar a febre amarela.43

43 - As providências eram 7: evitar as águas estagnadas, não sendo possível, utilizar querosene nessas águas, 
proteger os doentes dos mosquitos por meio de cortinados, usar pós inseticidas procurando extinguir as espécies 
de mosquitos encontradas nos domicílios, proteção das habitações com telas de pano nas janelas e aberturas, 
além de uma tela metálica automática na porta principal da casa para evitar entrada de mosquitos. Essa medida 
baseou-se em iniciativas que ocorreram na Itália, em regiões maláricas: evitar contato com as casas cm que 
tenha ocorrido casos de febre amarela enquanto não passar pelas fumigações de pós inseticidas e proteção 
contra os mosquitos dos pavilhões destinados aos pacientes de febre amarela nos Hospitais de Isolamento. Cf. 
p. 22 e 23.
44- Expressões utilizadas por Ribas para justificar a importância dos trabalhos desenvolvidos cm Cuba, 
chamando a atenção para o processo inconclusos das pesquisas segundo os preceitos da nova ciência médica. 
Na íntegra, o texto é o seguinte: “Ao terminar me é grato confessar a admiração e respeito inspirados pelos 
abnegados profissionais que. procurando resolver uma questão que importa a toda a humanidade, não 
trepidaram em arriscar, em Cuba, a própria vida nas experiências sobre os estudos da febre amarela.

Tenho esperança que aquela comissão lançará muita luz sobre a causa desta moléstia.
Este problema faz parte do seu programa e é necessário resolvê-lo. porquanto os ensinamentos até 

então conhecidos sobre a etiologia da febre amarela, si bem que emanados de respeitáveis e eminentes homens 
de ciência, não satisfazem, entretanto, o espírito do observador imparcial, ficando muitas vezes em desacordo 
com a verdade dos fatos.’’ Cf. p. 23.
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último, já citado acima, era um importante médico e pensador político da época, simpatizante

das inovações bacteriológicas em alguns aspectos, mas discordante da teoria dos mosquitos,

pois como já foi dito, afirmava serem as águas a fonte de infecção da febre amarela, o parecer

final da comissão, diante das experiências realizadas, concluiu que a febre amarela não era

contagiosa e que o único meio transmissivo era pela picada do mosquito, então denominado

Stegomiya fasciata.

Os relatos das experiências no V Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia - 1903

Além da publicação e divulgação oficial desse relatório, as experiências feitas em São

Rio de Janeiro de 16 de junho a 2 de julho de 1903. Tanto o relato das experiências no

constantemente calorento, evitando assim a contra-argumentação infeccionista de que a queda 

brusca de temperatura fosse capaz de destruir os miasmas da febre amarela.

quais três voluntários, todos imigrantes italianos recém-chegados no Brasil, dormiram com 

lençóis e roupas manchadas e infectadas pelo sangue e vómito de doentes, num quarto vedado 

para que não entrasse nenhum mosquito e com uma estufa para que o recinto permanecesse

utilizando pessoas, os chamados “voluntários” para se submeterem aos perigosos experimentos 

com os mosquitos infectados.

Uma comissão médica, escolhida por Emílio Ribas acompanhou integralmente todos os 

dias das experiências e foi responsável por um relatório final sobre as observações efetuadas.

As experiências foram realizadas no

Os médicos eram os clínicos Silva Rodrigues, Adriano de Barros e Luis Pereira Barreto, esse

Paulo foram relatadas no Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no

Hospital de Isolamento de São Paulo e divididas 

em duas etapas. A primeira série de experiências abarcou o período de 15 de dezembro de 

1902 a 20 de janeiro de 1903, durante o qual, os seis “voluntários”, três brasileiros, um 

italiano, o próprio Ribas e Lutz deixaram-se picar sucessivas por mosquitos infectados. A 

segunda etapa englobou o período de 20 de abril a 11 de maio de 1903. Foram 11 sessões nas
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O trabalho foi dividido em duas partes:

do Serviço como também médicos clínicos de várias cidades do interior.

intenção não era doutrinar aqueles que a ouvissem ou lessem, mas apenas relatar os trabalhos

desenvolvidos no ano anterior pela diretória do Serviço Sanitário de São Paulo a respeito da

concretas,

comprovar.

Hospital de Isolamento feita por Carlos Meyer45 quanto a leitura da memória escrita por 

Emílio Ribas intitulada “Profilaxia da febre amarela”, feita por Arthur Palmeira Ripper, 

repercutiram nos calorosos debates desse Congresso e nas deliberações votadas no final do 

congresso.46 Esta memória escrita por Emílio Ribas foi publicada em periódicos médicos 

importantes: O Brazii-Medico e a Revista Médica de São Paulo*1.

Inicialmente, o material básico utilizado por Emílio Ribas para essas descrições 

provinham de relatórios dos chefes de comissões sanitárias que atuavam nas localidades 

acometidas por casos epidêmicos ou esporádicos, bem como de correspondências de médicos

febre amarela, baseados em observações feitas com relação à transmissão da febre amarela pelo 

Stegomyia fasciata**. Daí a presença de descrições e relatos de vários casos de febre amarela, 

epidêmicos ou não, ocorridos principalmente em cidades do interior do Estado, já no início do 

texto, reforçando a idéia de que suas convicções partiam de observações 

comprometidas com um “espírito científico e equilibrado” que o levou às conclusões sobre a 

teoria da transmissão da febre amarela pelos mosquitos, não por paixões ou dogmatismos, mas 

por uma convicção sincera que só o procedimento da observação e experimentação poderiam

Na introdução dessa memória, Emílio Ribas preocupou-se em deixar claro que sua

a primeira, formada basicamente pelos 

relatórios dos inspetores sanitários sobre os surtos epidêmicos, principalmente de São Simão e 

Ribeirão Preto e a segunda, pontuando algumas observações advindas não só de funcionários

- O relatório feito pela comissão medica que acompanhou o trabalho das experiências feitas no Hospital de 
Isolamento será analisado no próximo capítulo.
46 - Cf. BENCHIMOL. Jaime L. - Op.cit. p.574.
47 - Cf. O Brazii-Medico. Rio de Janeiro. Ano XVH. n°35. 15/9/1903. p. 343-7: n° 36. 22/9/1903. p. 353-7: n°
37, 1/10/1903. p. 363-1; n° 38. 8/10/1903. p. 374-6, n° 39. 15/10/1903. p.383-4.
Revista Médica de São Paulo. São Paulo. Ano VI. n° 22. 30/11/1903. p. 477-85.
48 - Cf. RIBAS. Emílio - "Profilaxia da febre amarela". Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico. Ano XVII. n° 35. 15/9/1903, p. 343.
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intendente municipal de uma cidade vizinha (não cita qual cidade era

essa), temeroso das epidemias que assombravam São Simão, à Diretória do Serviço Sanitário.

Esta pediu ao intendente desta cidade a informação da existência ou não de algum flagelo. A

Emilio Ribas, insatisfeito com a resposta, enviou uma carta a um dos antigos médicos

( também não é

mas utilizava a expressão ‘tifo icteróide’, dizendo ser a mesma ‘febre de mau caráter’,

locais ou de autoridades endereçadas a ele, contendo algum relato ou pedido de providências 

ao Serviço Sanitário para controle de alguma situação suspeita de febre amarela.

49-Iblbidem.
50 - Iblbidem.
51 - Iblbidem.

denúncia feita por um

Com relação à São Simão, ficam nítidos os constantes conflitos envolvendo o poder 

local das municipalidades paulistas e o poder público de âmbito estadual, nas questões de 

higiene e urbanização. Emilio Ribas iniciou a narração sobre tal localidade a partir de uma

São Simão e Ribeirão Preto foram as cidades mais destacadas em termos de 

observações e detalhes quando acometidas pelos surtos epidêmicos, possibilitando inclusive a 

confecção de diagramas dos seus desenvolvimentos epidemiológicos que acompanharam, em 

anexo, a apresentação dessa memória. Mas também foram incorporadas informações de outras 

localidades, inclusive da capital do estado, a partir de relatos médicos de clínicos e/ou 

vinculados ao Serviço Sanitário.

‘influenza complicada com impaludismo’, ‘febre gastro-entero-hepática’, ‘febre remitente 

biliosa grave dos países quentes’, ‘febre remitente grave’, entre outras denominações. Segundo 

Ribas, tais divergências de diagnóstico, mascaravam o quadro de febre amarela, marcando 

“lutas cientificas, lutas essas infelizmente travadas, não no terreno sobranceiro em que se 

deviam passar, mas na arena dos interesses particulares então em jogo. ”51

resposta, dada no mesmo dia do telegrama mandado, em 20 de junho de 1902, informava 

“serem ótimas as suas condições sanitárias. ’A9

da cidade, “pedindo-lhe a manifestação sincera do seu modo de pensar, como clinico, em 

relação à denúncia recebida e aos insistentes boatos a ela posteriores. ”50

citado o nome do médico). O doutor de São Simão confirmou o diagnóstico de febre amarela,
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ocorrido da forma ideal: os exemplares de mosquito da febre, porém os encontrados não eram

forma, foi reforçada a necessidade de tomar medidas preventivas contra o mosquito pelo fiel

inspetor, antes de deixar São Simão.

aqueles considerados agentes propagadores da febre amarela. Mesmo assim, procurou 

implantar a convicção, no espírito de colegas incrédulos, do papel de semelhante agente 

como meio propagador e vetor da moléstia54. Doentes não foram encontrados. De qualquer

Segundo o texto, passados quatorze dias da visita do inspetor sanitário, o intendente 

municipal solicitou nova intervenção do Serviço Sanitário, notificando o aparecimento de uns 

quatro ou cinco novos casos. Novamente Carlos Meyer é encaminhado para lá, dessa vez 

encontrando o cenário ideal para confirmação das convicções de Ribas: vários casos de 

doentes apresentando quadro clínico sintomático da suposta febre amarela, existência do 

mosquito Stegomyia em abundância e desobediência quanto às medidas preventivas 

aconselhadas pelo inspetor, pois nenhuma providência tinha sido tomada em relação às casas 

em que se passaram esses fatos55.

52 - Ibidcm. Alem desse pedido, constava ainda um oficio municipal comunicando uma reunião convocada pelo 
intendente com os clínicos de São Simão que 'afirmaram alguns casos da moléstia suspeita, sem, porém, 
caráter epidêtnico. " Ribas contrapõe a essa conclusão o fato de novos casos surgirem a partir da data daquele 
oficio, principalmente em casas onde havia falecido algum doente suspeito de febre amarela. Cf. op.cit. p.344
53 - Trata-se das medidas publicadas primeiramente em "O mosquito como agente da propagação da febre 
amarela”, analisado anteriormente c que foram citadas na nota 39 do presente capitulo.
34 - Cf. RIBAS, op.cit. p.344
55 - Ibidcm.

Segundo Ribas, as autoridades locais apelaram para o Serviço Sanitário quando a 

situação tomou-se critica, a tal ponto de prejudicar a imagem dos municípios e as atividades 

económicas, principalmente o comércio. Assim, solicitaram a presença de um inspetor sanitário 

intecionando desmentir os boatos, através da presença e palavra oficial32. O inspetor sanitário 

para lá enviado foi o dr. Carlos Meyer que levou consigo vários exemplares das instruções 

editadas por Ribas sobre as providências a tomar em relação ao papel do Stegomyia fasciata 

como agente propagador da febre amarela33. Ora, aqui não se trata de uma tática de 

convencimento e aconselhamento em favor da teoria dos mosquitos? Por hora, destaca-se 

aquilo que, de certa forma, Carlos Meyer fora incumbido de encontrar, embora não tenha
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aceitação da teoria dos mosquitos como agentes transmissores da febre amarela:

Emílio Ribas reconheceu tanto algumas falhas diante das tentativas de colocar algumas

As dificuldades foram constantemente registradas por Ribas e estas se reportavam não

só às péssimas condições higiénicas da região como ao desprezo dado pelas autoridades locais

às solicitações do Serviço Sanitário.

dificuldades, mais incómodas esbarraram na tentativa de pôr em prática os ensinamentos da 

Comissão Americana56. Assim se reportou Ribas para descrever os entraves locais de

Logo em seguida, Emílio Ribas deu algumas características da região, destacando 

sobretudo as precárias condições higiénicas da cidade - falta de esgoto, água encanada, 

construções desconfortáveis e sujas. Essas eram somente as primeiras dificuldades elencadas

catastróficos de uma epidemia, pois a baixa da temperatura diminuía 

do inimigo a combater - os mosquitos58.

medidas em prática, quanto a interferência das condições climáticas que amenizaram os efeitos 

as chances de evolução

56 - Ibidcm. p. 344
57 - Ibidcm. p. 345
58 - Ibidcm. Iblbidem

“Como sóe acontecer com as idéias novas, não foi possível essa uniformidade de 
vistas, de modo que todas as medidas tomadas e a tomar o foram deficientemente, por 
essa razão e pelo desconhecimento mesmo de um sem número de dificuldades, de casos 
particulares, que eram estudados e resolvidos au jour le jour. constituindo, no entanto, 
dados preciosos para a orientação de trabalhos fiituros.

Cogitamos desde logo incutir no espírito da população, por meio do exemplo vivo, 
que em toda a parte era encontrado - a existência de larvas de pernilongos - do perigo 
ligado à sua presença e da conveniência de todos os esforços no sentido de extinguir a 
atual geração de mosquitos, desterminando também, pela destruição dessas larvas, a 
impossibilidade da formação de uma outra nova.

(...) Foi nosso maior trabalho o implantamento no espirito público, não só a 
necessidade de socorros profissionais aos primeiros sintomas da moléstia, como 
também, na hipótese dessa aparição, a conveniência do internamento desses doentes no 
hospital, então montado, onde, a par dos cuidados individuais prestados ao doente pelo 
clinico de sua confiança, ou por um dos membros da comissão, adquiríamos a certeza de 
males maiores impedir.

Baldados foram os nossos esforços, que. infelizmente, nem pelos colegas forma 
secundados, porquanto, como vemos pelo diagrama junto, só de meiados de dezembro 
em diante conseguimos estabelecer o principio de internação hospitalar total dos casos 
aparecidos até então, só tendo havido depois dessa data uma exceção em 22 de janeiro, 
e essa de um caso que ficou sob a nossa vigilância continua, na própria casa em que 
residíamos. ”57

por ele pois, instalada a comissão sanitária, chefiada pelo dr.Francisco Luiz Vianna, outras
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canalização do córrego

deixados, como também

como o não impedimento de uma nova onda epidêmica.

Quanto ao não sucesso obtido com o método dos expurgos a base de piretro e enxofre

para combater os mosquitos, Emílio Ribas deu sua explicação de forma bem-humorada:

Os males que atravancavam as medidas orientadas pelo Serviço Sanitário deveriam ser

posses. Providências enérgicas eram a orientação dada à comissão sanitária local, para que

“È fácil de compreender-se que o mosquito, encontrando saida franca nas casas não 
forradas e algumas, verdadeiras pocilgas, em que as suas paredes e coberturas tinham 
caráter de verdadeiras redes, não ficaria muçulmanamente esperando o elemento 
inimigo que forçosamente matá-lo-ia.
Acossado pela fiimaça, saia e de novo voltava aos seus antigos lares, uma vez passado o 
acidente que de lá o expelira. ” 61

varridos por meios de higiene defensiva e agressiva, segundo Ribas. Tais imposições eram 

justificadas por ele, num discurso ao memso tempo autoritário e progressista, bem ao gosto de

Tal preocupação em relatar minunciosamente esses transtornos preparavam o leitor 

para que este, solidarizado com as autoridades sanitárias, compreendesse alguns “fracassos”,

59 - Ibidem. Iblbidem
66 - Ibidem. Iblbidem
61 - Iblbidem. p. 346

"Todos esses pequenos fatos, embora parecendo de secundária importância são de 
referência obrigada, visto como todos eles têm uma significação e. para a resolução da 
equação que lemos em vista, são termos que absolutamente não podem ser dispensados. 
Infelizmente. as nossas previsões, diariamente repetidas ao povo, como meio de 
conseguir o que tínhamos em vista, realizaram-se. e a 15 de novembro dá-se a explosão 
epidêmica. com o aparecimento de quatro casos novos, seguidos no dia 16. de mais 
cinco outros e assim sucessivamente, como bem demonstra o diagrama, atingindo o seu 
auge a 28 de dezembro, com a entrada de 44 doentes para o hospital, e isso em uma 
ocasião em que o terror já de há muito fizera sentir os seus efeitos sobre a população, de 
que uma parte, a que pode sair, abandonara a cidade. " 60

um republicano convicto como era, olhando o futuro como porta aberta ao triunfo daqueles 

que detinham o saber científico e faziam dele um instrumento de benefícios à sociedade 

abstratamente concebida, mas diferencialmente tratada, conforme seu grau de instrução e

“(—) os medidas pedidas á Municipalidade - a canalização do córrego ou a 
drenagem de suas margens, no intuito de extinguir ou pelo menos diminuir o meio de 
cultura representado pelos alagadiços nela formados, a obtenção das chaves dos prédios 
fechados, permitindo deste modo ser feita não só a remoção de vasos com água, lá 
deixados, como também o seu expurgo, maior energia no que diz respeito à extinção dos 
inúmeros capinzais situados no perímetro urbano - eram adiadas, não dando ensejo a 
que ditatorialmente, por nós invadidos, assumindo esta Diretória a direção do governo 
local. ”59
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poucos, a teoria dos mosquitos e as medidas sanitárias iam sendo mais respeitadas, resultando

conta do próprio percurso epidêmico, pois, segundo

Preto, segunda cidade retratada por Ribas, ao Serviço Sanitário para averiguação de casos

suspeitos de febre amarela, o ponto nevrálgico para o surto seria a passagem de pessoas vindas

de São Simão que, pela sua proximidade com essa cidade ( 1 hora e 45 minutos de viagem

por via férrea) e pelo natural êxodo de

O tom otimista nesta parte do texto enfatizou os problemas vividos em São Simão

revelou uma forma bastante efetiva de Ribas para fazer a crítica àqueles que não colaboravam

com as comissões sanitárias, tais como as autoridades locais e o corpo médico.

em melhores condições de salubridade e maior controle epidêmico. O elo de análise ficou por

A situação da cidade de São Simão foi a mais catastrófica daquelas relatadas por Ribas.

A medida que o texto avança e outras localidades são retratadas, fica a impressão de que aos

os pedidos feitos da cidade de Ribeirão

como lição para o futuro de outras regiões próximas como Ribeirão Preto. Era como se os 

ensinamentos sanitários começassem a fazer efeito. A comparação feita entre as duas cidades

“(••) todos esses óbices sejam afastados, que a sua população, por sua vez educada na 
provação, dê ao pernilongo rajado a importância que infelizmente tem. e o futuro 
confirmará, de certo, a esperança que nos anima, a certeza mesmo que possuímos de que 
não mais serão alteradas as suas condições normais de vida social, permitindo a 
convergência de todos aqueles esforços, ora disseminados, em prol do bem comum, em 
beneficio da coletividade, de que são partes componentes. "a

62 - Iblbidem. p. 346-347
63 - Ibidcm. p.354.
64 - Iblbidem.

Todavia, a resistência às internações em hospitais parece ter sido o maior entrave para 

o controle da expansão da febre amarela segundo Ribas, que a justificava pelos maus

"Já então os ensinamentos da epidemia de São Simão traçaram a rota a seguir e 
felizmente a melhor vontade por parte dos representantes dos seus poderes locais e a 
concordância completa do corpo clínico, que a uma só voz confirmava o diagnóstico do 
terrível morbus e que pressuroso se mostrava em nos auxiliar, foram os pontos de apoio 
em que firmamos o valioso trabalho de que colheita pronta fizemos, atendendo-se a que 
ai ia se dar. segundo nós. combate decisivo, iam ser postas em prova duríssima as 
afirmativas da doutrina de Finlay em um meio onde só se devia esperar uma epidemia 
assoladora e terrível, atendendo-se à descrição que dele acabamos de fazer, à 
composição dos seus elementos de população e ao abandono em que encontramos a 
cidade em matéria de higiene. "M

sua população, que procurava abrigar-se ai em 

cidades próximas dos males a que lá estavam sujeitos. ,t63
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“terminava por falta de

A outra hipótese, relacionada às condições climáticas dessa vez foi rejeitada por Ribas

mais enfaticamente. Sua discordância em relação à concepção de que as baixas de temperatura

fossem determinantes para o declínio da febre amarela cristalizou-se, comparando a situação

de São Simão e Ribeirão Preto:

Fechando essa primeira parte sobre surtos epidêmicos, Ribas retomou as ocorrências de

Sorocaba em anos anteriores às da cidade de São Simão e Ribeirão Preto, de dezembro de

1899 a junho de 1900, destacando trechos do relatório do dr. José Bento de Paula Souza, 

chefe da comissão sanitária para lá enviada68.

Segundo o texto, avançando os dias e os trabalhos da Comissão Sanitária e, à medida 

que as argumentações de Ribas iam sendo tecidas, foram sendo descartadas as outras

hipóteses que justificariam o declínio da incidência da febre amarela na região. Uma delas seria 

o abandono da cidade pelos habitantes, temerosos do mal das cidades vizinhas. Para Ribas, já 

havia voltado a muito tempo, parte da população que abandonara a cidade por ocasião dos 

primeiros casos, não acreditando, portanto que o combate 

combatentes ”66

“O confronto que em diagrama fazemos da curva epidemiológica de S. Si mão e de 
Ribeirão Preto, localidades em altitudes e latitudes mais ou menos idênticas, nas 
mesmas condições meteorológicas, na mesma zona, faz-nos ver por um lado que não 
eram as modificações da temperatura as determinantes do declínio franco da de São 
Simão. visto como, quando esse declínio se acentuava, quando os grandes claros 
apareciam na linha representativa do movimento epidêmico de São Simão. atingia a 
linha de Ribeirão Preto a sua maior elevação ". 6'

65 - Iblbidem. p.355
66 - Iblbidem.
61 - Iblbidem. Os diagramas citados foram anexados à essa memória e englobavam o período de 24 de julho de 
1902. data da chegada da Comissão, a 31 dc maio de 1903 para São Simão e de 4 de fevereiro. data da abertura 
do Hospital de Isolamento em Ribeirão Preto, a 31 de maio dc 1903 Os gráficos baseavam-sc no movimento 
dos doentes internados nos hospitais, diagnosticados como pacientes de febre amarela.
68 - Iblbidem. p.356

precedentes dos casos até então internados, seja pela distância - 5 a 6 quilómetros da cidade, 

seja pelo temor da população, rotulada de ignorante, por resistir ao tratamento hospitalar. A 

grande frustração foi não poder hospitalizar todos os doentes desde os primeiros sintomas da 

doença. Aqueles que eram internados encontravam-se em estágio adiantado da doença65.
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consequências foram menores devido, segundo Ribas, à aplicabilidade da teoria dos mosquitos:

A segunda parte deste trabalho intitulou-se “Observações”. Elas representavam 

justamente o “espírito científico” que Ribas procurou dar para suas conclusões finais a respeito 

da teoria da transmissão da febre amarela pela picada do mosquito Síegomyia fasciata em

“É a de Sorocaba a primeira grande epidemia do Estado de S. Paulo que não se repete, 
convindo notar que. aparecendo em fins de 1900 os primeiros escritos sobre a doutrina 
dos mosquitos, foram os seus preceitos lá postos em execução em janeiro de 1901, 
perdurando as práticas dele decorrentes até a época atual.
E não se diga, por exemplo, que grandes obras de saneamento foram executadas. " 71

Recapitulando um pouco a ordem dada à essa primeira parte da Memória apresentada 

no Congresso Médico de 1903, percebe-se a preocupação de Ribas em iniciar o texto com os 

casos mais atuais para depois, retroceder brevemente no tempo e indicar que as atuais medidas 

de combate ao mosquito já haviam sido postas em prática em outras circunstâncias com 

segurança dos resultados. Se as medidas de combate aos mosquitos não tivessem sido postas 

em prática, a disseminação da doença poderia ter sido bem maior, enfatizou Ribas.72

69 - Iblbidem.
0 - Iblbidem.

-I - Iblbidem. p. 367
72 - Iblbidem. p. 356. Convém notar que Emílio Ribas destacou algumas diferenças étnicas das cidades de 
Sorocaba, na qual haría o predomínio do elemento nacional e de Ribeirão Preto com uma maior parcela de 
estrangeiros. Os imigrantes eram, nesse período, considerados as maiores vítimas dos surtos epidcmicos. 
principalmente da febre amarela, dai o enaltccimento dos resultados de campanha de combate aos mosquitos.

Se o terrível mal assombrou a cidade de Sorocaba no começo do século, suas

Utilizando-se desses relatos, Ribas destacou deles os aspectos que corroboravam para 

reafirmar suas convicções à respeito da teoria dos mosquitos e da febre amarela. Destacou, 

sobretudo dois pontos: a necessidade da presença do mosquito para haver a transmissão da 

doença e o caráter não contagioso da doença. O primeiro deles fora explicado pela alta 

incidência da doença na região que acabou atingindo os funcionários do Serviço Sanitário que 

para lá foram chamados para trabalhar em uma cidade que possuía uma grande quantidade de 

mosquitos. Quando estavam em São Paulo, apesar do contato diário com pacientes internados 

no hospital da capital, não contraíram a febre amarela.69 O segundo ponto refere-se à 

concessão feita para acompanhantes de vários doentes internados no hospital, pois havia a 

“convicção de que lá não adoeceriam e para a facilidade de algumas remoções. " 70
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acometidas por surtos epidêmicos ou casos esporádicos de doentes. Pela ordem citada, as

“cidades observadas” foram: São Paulo, destacando os bairros de Bom Retiro, Bexiga e

texto não primou pela

sistematização das observações, citando diversos lugares, repetindo alguns deles e em alguns

momentos, reproduzindo longos trechos dos relatórios utilizados. A partir da junção desse

material e das visitações a alguns desses lugares pelo próprio Ribas é que ele afirmou ser

possível

contraposição àqueles que diziam serem as medidas sanitárias - drenagens, reformas dos 

domicílios, impermeabilização, desinfecções - responsáveis pela diminuição da incidência de 

febre amarela nas cidades atacadas. Tais observações baseiam-se principalmente em relatos de 

médicos e funcionários do Serviço Sanitário e de comissões sanitárias das localidades

73 - Foram os seguintes médicos os autores dos relatórios ou depoimentos dos quais Ribas selecionou para 
compor esse trabalho: - SÃO PAULO (capital): Vicente Farcetta. dcsinfectador. Synésio Rangel Pestana. 
clínico; Clemente Ferreira. inspetor sanitário: Carlos Meyer. médico auxiliar da Diretória do Serviço Sanitário 
e chefe da comissão sanitária em São Simão. Paulo Bourroul. clínico e obsenações do próprio Emílio Ribas.
- CRUZEIRO: Gama Rodrigues, clínico.
- RIBEIRÃO PRETO. Floriano Leite, clínico: Eduardo de Oliveira Martins, clínico e auxiliar da Comissão 
Sanitária; Augusto Pacheco e Cursino de Moura, médicos que fizeram pesquisas em diferentes pontos sobre a 
febre amarela: Carlos Meyer. médico auxiliar da Diretória do Serviço Sanitário e chefe da comissão sanitária 
em São Simão: Eduardo Lopes, chefe da Comissão Sanitária: Souza Brito, chefe da comissão sanitária.
- TAUBATÉ: Augusto Pacheco, chefe da comissão sanitária de Taubaté.
- SÃO SIMÃO: Observações de Emílio Ribas e de inspetores sanitários como Tito de Sá.
- CRAVINHOS: Netto Caldeira, inspetor sanitário
- SANTOS: Francisco Cavalcanti, chefe da Comissão Sanitária. Cf. Iblbidem. p. 363-364.

‘‘...depois da análise desapaixonada de todos esses elementos, fornecidos por uma 
observação, tanto mais meticulosa quanto pela primeira vez empunhava-se tal bandeira 
de combate, atermo-nos aos antigos moldes, abandonando o que se nos afigura como 
chave definitiva, como perfeita resolução da nossa delenga Cartago?
Como a nossa, estamos certos de que será essa a vossa convicção.
Vimos o que se passa em Santos e. como lá. um dos argumentos que. por mais de uma 
vez tem servido para combater a transmissão da febre amarela pelo Stegomyia. tem sido 
o fato de não terem repetido as epidemias de Campinas, depois da reforma dos 
domicílios insalubres e de outras medidas postas em prática, antes da orientação que 
nos foi dada pelos modernos estudos.
(...) Se é exato que lais medidas não visavam direta mente o verdadeiro inimigo, em vista 
da teoria de então, o que é certo é que elas se tomaram eficazes por terem concorrido, 
senão para a sua extinção completa, ao menos para os resultados que apontamos.
(...) Indiretamente. concorríamos com mais esse argumento em favor da aceitação da 
doutrina que hoje defendemos. A desinfecção e o isolamento, os velhos meios, não só lá. 
como em Santos, nada produziram, não se lhes podendo dar importância. As boas

Numa leitura inicial dessa parte, pode parecer que o

centro; Cruzeiro; Ribeirão Preto; Taubaté; Tremembé; São Simão; Cravinhos; São Simão;

Ribeirão Preto destacando o bairro de Taboão, Santos, Franca, Sertãozinho e Queluz.73
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o respectivo controle. Exemplo disso é a Observação VJ que apresenta um longo depoimento

de um clínico da cidade de Cruzeiro, dr. Gama Rodrigues. Lendo este relato, a sensação

deixada ao leitor é de uma veracidade ainda maior das observações, na medida em que as

episódio envolvendo tais personagens:

Mais adiante, o autor do relato enfatizou que as primeiras medidas tomadas foi

vítimas eram pessoas ligadas à famílias de médicos, no caso, a esposa de um inspetor sanitário 

em comissão e a esposa do próprio dr. Gama Rodrigues. É pertinente aqui a transcrição do

proteger sua esposa da presença dos mosquitos, procurando expurgá-los com fumigações de 

piretro por toda a casa. O doutor fez questão de enfatizar que nenhuma providência de 

desinfecção foi tomada: as roupas usadas pela doente eram lavadas normaimente, junto com as

condições atuais de salubridade dessas duas cidades datam do periodo de tempo 
essas medidas, tendentes a extinção dos mosquitos, começaram a produzir seu

Os trechos de depoimentos médicos transcritos por Ribas foram aqueles que mais 

enfaticamente apoiaram a teoria dos mosquitos para explicar a origem dos surtos epidêmicos e

"O que. porém, mais interesse empresta ao caso que relato são as circunstâncias 
especiais que cercaram o seu aparecimento (refere-se à doença contraída pela esposa), e 
fizeram com que no seio de uma numerosa família se conservasse único, circunstâncias 
essas só explicáveis pelo contágio indireto único por intermédio do mosquito, como se 
vai ver.

Morando minha mulher distante da Vila de Cruzeiro, onde então reinava 
epidemicamente a febre amarela, cerca de um quilómetro, tinha por hábito ir a essa 
localidade às tardes, estacionando por vezes durante algum tempo em zonas 
contagiadas: e, embora fosse sempre de carro e nele se conservasse enquanto 
atravessava ou permanecia na Vila infeccionada. e nunca entrasse em casa alguma, nem 
tivesse o mínimo contato com pessoa alguma suspeita, contraiu a moléstia. Certo é que 
como clinico e tratando na ocasião de vários amarílicos. alguém poderia querer ver em 
mim o veiculo do contágio; mas como não adquiri eu a infecção se me encontro para 
isso predisposto, em plena receptividade. recém-chegado, como sou. da Europa? Como 
não veiculei a doença para nenhuma das outras casas fora de Cruzeiro, onde em serviço 
da clinica ia. e por mim nenhum caso de febre amarela houve em Lorena. Silveiras. 
Arêas e Queluz, cidades que continuamente frequentava no labutar de minha profissão?

É minha opinião firmada e assente que minha esposa contraiu a moléstia em 
alguma das suas viagens à Cruzeiro, onde, como disse, se demorava por vezes ao 
entardecer, em carro descoberto e exposta assim às picadas do mosquito infectante. ” 
(Grifo meu)73

*4- Emílio Ribas rcferiu-se aqui sobre as eplbidcmias que assolaram Campinas desde 1889 e a situação de 
Santos nos anos de 1901, 1902 e 1903. reforçando a convicção de que as medidas de saneamento tomadas 
nessas cidades contribuíram de maneira significativa para a diminuição da quantidade de pernilongos. Cf. 
RIBAS. Emílio - ‘Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia, Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°39, 15/10/1903. p. 396 e 399.
5 - Ibidem. p. 375.

em que 
efeito. - 74
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Concluiu, finalmente, que

Note-se aqui que esse relato fora solicitado peio médico da comissão sanitária que

estava em Cruzeiro, e, portanto, comprometido com as diretrizes do Serviço Sanitário

segunda parte do trabalho foram

acompanhadas diretamente por Emílio Ribas, reforçando aquilo que, de inicio, havia instigado

com maior ênfase essa pesquisa: a constante presença de Ribas nos casos epidêmicos mais

graves, no acompanhamento de trabalhos de campo das comissões, em projetos ousados de

sanitarismo e nas polêmicas científicas tal qual esta, sobre a transmissão da febre amarela.

Carlos Meyer, após o falecimento de

fasciata. Outra espécie de mosquito, o Culex fatigans fora encontrado. A ausência do

6 - Iblbidem.
- Ibidem. p. 376.

8 - Maiores detalhes sobre essas instruções consta na análise feita neste tópico a respeito da monografia de 
Ribas intitulada "O mosquito como agente de propagação da febre amarela".

Consta, por exemplo, que Emílio Ribas, juntamente com

um jovem imigrante italiano recém-chegado da capital federal, suspeito de ter sido acometido 

pela febre amarela, foram várias vezes à casa da vítima bem como da vizinhança, situadas no 

bairro do Bom Retiro em São Paulo, não encontrando nenhum exemplar do Stegomyia

Stegomyia foi utilizada aqui como argumento para explicar a não propagação da doença, uma 

vez que, de acordo com as observações realizadas, todas as pessoas moradoras da casa em

instruções publicadas em

"(..)a transmissão não se deu ou porque a proteção da doente foi bastante efetiva 
para não permitir que os mosquitos a picassem, infectando-se: ou porque mesmo tendo- 
se infectado casualmente algum, não chegou ao estado de veicular a doença, tendo-se 
retirado todas as pessoas antes que passassem os onze dias necessários para tal, e sendo 
nessa ocasião mortos todos os mosquitos ainda existentes na casa. " 77

constante presença de sua sogra no quarto da enferma, além de outros parentes que não se 

contagiaram.

Muitas dessas observações que compõem a

empreendidas por Ribas para dar fim aos mosquitos, conforme as 

1901 sobre a guerra ao mosquito78

outras da casa, utdizava-se dos mesmos objetos e utensílios como talheres, sendo apenas as 

dejeções tratadas com solução forte de permaganato de potássio, com efeito mais 

desodorizador e menos oxidante e antiséptico.76 Outro dado relatado interessante foi a
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médico nacional, reunindo profissionais de várias matizes teóricas e, sendo um período

extremamente rico quanto à diversidade de hipóteses, experimentos e teorias médicas

levantadas a respeito da febre amarela - num trabalho dessa natureza é possível captar

elementos outros que ajudam a compor esse universo pouco coeso e diversificado das

concepções médicas que, num discurso científico tentam camuflar ou mesmo desprezar, mas

que, mesmo numa atitude de desconsideração ou reprovação compoem, da mesma forma, o

ambiente sócio-cultural do qual essas teorias ditas científicas fazem parte. Refiro-me aqui, por

agentes de saúde como um bloco coeso,

focos promíscuos de infecção e maus-costumes.

Quando se observa a estrutura do Serviço Sanitário e o relato de suas atividades,

Embora eu esteja aqui tentando recuperar a rede de argumentos montada por Ribas 

num trabalho que, segundo a própria natureza do evento ao qual foi exposto - um congresso

9- Cf. RIBAS Emílio - “Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°37. 1/10/1903. p.363.
80- Cf. RIRAS Emílio - "Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°40. 1/11/1903. p.398.

que se dera o óbito e as das vizinhas, não(..) foi notado qualquer alteração no estado higido 

de todas elas. 79

percebe-se a importância fundamental do corpo de trabalhadores que o compuseram, para além 

da figura sacralizada do médico, autoridade pensante e responsável pelas instruções sanitárias 

que os funcionários deveriam cumprir. Os salários pagos às funções mais baixas eram

exemplo, a impossibilidade de se pensar os

perfeitamente higienizado e sem nenhum vínculo com algumas camadas sociais que mais 

preocupavam os serviços sanitários, tais como os imigrantes recém-chegados e os setores 

menos abastados da sociedade, geralmente associados com pobreza, ignorância, doença e

Fora da capital também se verificou a presença de Ribas acompanhando alguns casos 

diagnosticados ou suspeitos de febre amarela. Segundo carta de Souza Brito citada no próprio 

texto da memória, Emílio Ribas acompanhou a montagem do serviço sistemático da comissão 

sanitária na Vila de Sertãozinho, mais ou menos 23 quilómetros distante de Ribeirão Preto, 

afim de expedir instruções e examinar a existência de larvas e mosquitos. 80
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moravam em ou

ou

Outro exemplo bastante elucidativo dessa estreita relação do corpo de funcionários

sanitários de São Paulo com os setores mais pobres da sociedade é uma transcrição de parte do

relatório do chefe da Comissão Sanitária de Santos, Dr. Francisco Cavalcanti referente ao ano

de 1901:

Outra dimensão rica que este trabalho de Ribas revelou foram alguns componentes

culturais dos imigrantes observados e relatados por alguns médicos que estavam atuando nas

cidades do interior:

família do imigrante dividia o

Esse é o caso do desinfectador Vicente Farcetta, provavelmente um imigrante 

descendente de imigrante italiano, que fora citado nesta Memória de Ribas por ter comunicado 

a um dos médicos do Desinfectório Central, o enterro de um indivíduo sobre cuja causa de 

morte estava preocupado, por se ter dado o óbito no mesmo prédio que residia. Tratava-se de 

um jovem italiano, Pedro Cassano, falecido no bairro do Bom Retiro, a quem Ribas, 

juntamente com o Carlos Meyer fizeram algumas visitas. O desinfectador morava, portanto, na 

mesma habitação coletiva, conhecida como cortiço, onde a 

espaço com outras três81.

81 - Cf. RIBAS. Emílio - “Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°37. 1/10/1903. p.363.
82 - O dr. Francisco Cavalcanti rcferiu-sc ao quadro nosológico do imigrante português como sendo de febre 
amarela. Cf. RIBAS. Emilio - “Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro 
de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°39. 15/10/1903. p.397.

pequenos, portanto, pessoas advindas de setores menos favorecidos, que muitas vezes 

residências similares àquelas que deveriam vigiar, desinfectar, reformar

mesmo demolir.

"No dia 15 de abril foi encontrado, nos fundos do botequim da rua de S. Bento n° 7. 
doente desde o dia 12. o português Manoel Antonio Rodrigues, chegado no dia 11. 
procedente do Rio. onde estivera uma semana, vindo de Portugal.

Teve alta a 24. Um seu irmão, que dormia no mesmo quarto e trabalhava na 
Comissão do Saneamento, desapareceu logo que teve notícia que o doente ia ser 
removido.

Mas. ao saber que o irmão estava em covalescença. apresentou-se para visitá-lo. Não 
adoecera, nem qualquer outra pessoa da casa.

Esse botequim é muito frequentado por portugueses e espanhóis carroceiros, 
trabalhadores das Docas e da Comissão do Saneamento. " (Grifo meu)82
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obstáculo à prática de algumas medidas médico-sanitárias referentes à febre amarela:

Comportamentos não desejados dos imigrantes por parte dos sanitaristas também

apareceram nestes relatos médicos utilizados por Ribas. De uma carta de Souza Brito, que

chefiou por algum tempo a Comissão Sanitária de Ribeirão Preto, destaca-se uma passagem

em que este médico, juntamente com Carlos Meyer, narraram sobre um imigrante italiano

zombava não só da suposta doença que ele teria segundo os diagnósticos médicos - a febre

rua em que morava:

As moradias dos imigrantes eram entendidas como inadequadas aos padrões higiénicos 

que os médicos preconizavam e a religiosidade também foi observada em Taubaté como

principais que haviam sido encontrados.1

visualiza-se um intercâmbio entre os meios de comunicação da imprensa paulista e o Serviço

83 - Ibidem. p.395
M - Relato do dr. Carlos Mexer c Cursino de Moura. Op.ciL p.396
85 - Cf. RIBAS. Emílio - "Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°40. 1/11/1903. p.398
86 - Cf. RIBAS. Emílio - "Profilaxia da febre amarela”. Memória apresentada ao 5o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro In: O Brazil Médico, ano XVII. n°37. 1/10/1903. p.364.

amarela, como também dos inspetores sanitários que executavam o policiamento sanitário na

“A despeito de já haver o conhecimento da epidemia na cidade, motivo de horror e 
medo do povo roceiro, o sentimento religioso fez com que esse mesmo povo esquecesse o 
risco que corria, para vir assistir a festa da Sexta-Feira Maior, como ele chama; isto 
quanto a data. e. quanto ao local, porque era e é a rua Jacques Felix a mais procurada, 
pela natureza de suas habitações, por estas pessoas. ”**

Segundo Ribas, em maio de 1903, foi publicado, em todos os jornais da cidade de São 

Paulo, um edital da Diretória do Serviço Sanitário, alertando para os inconvenientes ligados a 

existência de recipientes que pudessem servir de viveiro aos mosquitos, citando os pontos 

86 Este é um dado significativo na medida em que

“Nesta rua. até então, só havia dado um caso em frente ao mesmo número, um 
doente que esteve escondido e falecera sem assistência médica. Era um pobre italiano 
morador em uma casa toda aberta, que zombara da moléstia e zombara do inspetor 
sanitário até a hora de morrer. Quando avistava a este, fingia-se de forte e saia a 
passear. No quinto dia da moléstia, recolhera-se à noite, e. quando a vizinha o 
procurou, encontrou-o morto com a máscara do vómito negro. ”

“A Fazenda de S.Antônio. situada no município de S. Simão. dista da Estação de 
Chanaan uma légua e é nessa Estação que os seus colonos fazem os seus pequenos 
fornecimentos, aos domingos, hábito de toda a colónia italiana domiciliada nas 
propriedades agrícolas deste Estado.

(...) As suas casas são. como todas as casas de colonos, sem forro e sem soalho."*3
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Apesar da aprovação das conclusões do trabalho de Ribas referente à teoria dos

O problema do lixo em São Paulo - 1905

Em meados de 1905, a Revista Médica de São Paulo registrou uma série de ofícios

enviados por Emílio Ribas para o prefeito da capital, Antonio Prado referentes à remoção do

lixo. Transformou-se num artigo da Revista, contendo trechos documentais dos relatórios

Este material foi enviado a Antônio Prado, prefeito da cidade de São

anos seguintes. Algumas publicações posteriormente escritas 

por Emílio Ribas foram marcadas pelas constantes reclamações deste com relação aos poderes 

locais dos municípios do interior que não levavam em consideração as solicitações das 

comissões sanitárias que para lá eram encaminhadas pelo Serviço Sanitário.

Paulo naquele período, com intuito de sensibilizar as autoridades para o problema da coleta do 

lixo da capital que, segundo Ribas, vinha se arrastando desde o inicio do contrato com as 

empresas responsáveis por essa tarefa e que foi, contrariando suas expectativas como diretor 

do Serviço Sanitário, renovado sem reformulações. Embora pareça mais uma solicitação 

meramente funcional do diretor do Serviço Sanitário ao prefeito, esses escritos trazem uma

Sanitário, embora não tenha sido uma tônica constante o apoio irrestrito dos jornais frente às 

intervenções sanitárias.

87 - Este material foi publicado na Revista Médica de São Paulo, ano VIII. n°10. no dia 31 de maio de 1905 e no 
n°l 1 . no dia 15 de junho do mesmo ano com o titulo "Higiene Pública: a propósito do serviço de remoção do 
lixo da Capital” e é assinado conjuntamente por Ribas. Francisco Cavalcanti e Antonio Prado por conter 
citações dos relatórios e correspondências desses autores referentes ao assunto tratado. Cf. p. 214-224 e 237- 
246. respectivamente.

mosquitos no Congresso Médico em 1903, as polêmicas e indisposições quanto a aceitação 

desse parecer não cessaram nos

série de referências, em sua maior parte internacionais, consideradas “científicas” por Ribas 

para fundamentar suas convicções a respeito da remoção do lixo, além de terem sido 

publicados num periódico médico de divulgação. Daí a pertinência em considerá-lo como parte

para ele enviados sobre a situação da limpeza pública da cidade, feito pelo inspetor sanitário 

Francisco Cavalcanti.87
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integrante das produções científicas de Ribas88.

Em seguida a essa introdução, na verdade uma correspondência assinada por Ribas em

21 de fevereiro daquele ano, vem a transcrição de um ofício enviado para ele pelo inspetor

sanitário Francisco Cavalcanti, incumbido de estudar o tema da limpeza pública como já dito

anteriormente, datado de 18 de fevereiro. O estudo deste, relativo ao ano de 1900 até 1905, o

levou a concluir por urgentes reformas do serviço de remoção do lixo da capital paulista, pois 

o crescimento da cidade, entendido aqui como aspecto positivo não fora acompanhado por um

“(...) Este relatório nada mais é sinão o estudo criterioso e cientifico das faltas e 
erros do contrato de 1892. que nunca foi cumprido pelos empresários, o que, desde a 
organização desta diretória, provocara protestos, em nome da saúde pública, sendo 
objeto de constantes oficios às câmaras municipais de então e aos srs. secretários do 
interior.

(...) Motivos de outra ordem, que não as exigências da salubridade pública, levaram, 
no entanto, a câmara municipal a autorizar a prorrogação do contrato pela lei n° 567, 
de 11 de março de 1902.

(,.)Si os esforços desta diretória tem merecido de vossa orientação valioso auxilio, é 
certo que essa prefeitura levará ao conhecimento do poder legislativo municipal as 
lacunas que se fazem sentir, no atual contrato, e carecem de ser sanadas, afim de que a 
vossa obra de transformação desta capital seja completa. Reconhece esta diretória que, 
para alguns melhoramentos, toma-se necessário o aumento da contribuição, mas a 
importância do assunto reclama essa providência e justificaria mesmo um sacrifício das 
finanças municipais, para que tal serviço seja organizado, desde já, como São Paulo 
merece. Entre os que exigem maiores dispêndios, revela notar o destino a dar à 
produção diária do lixo que não pode continuar a ser depositado in natura a duzentos 
metros da avenida Tiradentes, em sua quase totalidade, e lançado como adubo, em 
chácaras dos arredores, o que provém dos arrabaldes mais distantes. Esse problema, já 
perfeitamente resolvido, constitui a mais admirável conquista da engenharia sanitária.

Não se faz preciso repetir as considerações cientificas dos recentes congressos, 
entre os quais o de Higiene de Bruxelas, em 1903, nem a opinião unânime, hoje, de 
quantos têm estudado a questão, para declarar quea incineração em fornos especiais é 
o meio único de resolver o problema sob o duplo ponto de vista económico e 
sanitário. " ( Grifo meu)*9

88 - Na coluna ‘Notícias’ dessa revista, foi publicada uma explicação a respeito dessa publicação: “A título de 
registro transcrevemos para as nossas colunas a série de oficios dirigidos pelo Dr. Diretor do Serviço 
Sanitário ao Dr. Prefeito da capital e os que esta autoridade municipal enviou ao conselho respectivo em 
reposta aos mesmos.

Não se trata de oficios comuns, meramente administrativos, mas de uma verdadeira exposição do 
assunto referente à remoção do lixo como medida higiência e económica. O Dr. Antonio Prado teve mais 
atenção ao lado económico do problema sem também descurar da parte higiénica.

Da leitura desses trabalhos, muito dignos de figurar nas páginas da nossa Revista, e cuja insersão 
supomos merecer o aplauso dos colegas, vê-se que o momentoso problema preocupa com o mesmo interesse as 
autoridades higiénicas, por igual empenhadas na salubridade pública. Sobre o mesmo assunto pronunciou-se 
também a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, cujas resoluções são encontradas nas páginas do 
presente número. Entendemos por isso que devíamos arquivar nas nossas colunas toda a discussão, embora 
com algum sacrifício de originais sobre outros assuntos. " Cf. Regista Médica de São Paulo. n°10. Ano VIU, 
31/05/1905. p. 225
89 - Ribas, op.cit p.215.
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Ribas enviou

objetivando reforçar ainda mais suas propostas, haja visto estar comungando das mesmas

conclusões, através dos seus minunciosos estudos acerca da higiene pública da capital durante

5 anos. Mas, se os dois médicos citados concordavam integralmente de que a incineração do

lixo era a melhor solução, esse não era o posicionamento do prefeito Antônio Prado.

A polêmica ficou mais explicita com a publicação do ofício da autoridade dirigida à

Câmara municipal

empresa responsável, a Mirtil Deutsch & Fernando Dreyfús, exigia um aumento da subvenção,

justificado pelo aumento de serviço em consequência do ‘desenvolvimento da cidade e de sua

O tom conclusivo e eloquente de Francisco Cavalcanti nas palavras finais deste ofício 

dirigia-se para a mesma orientação defendida por Ribas:

aprimoramento dos serviços públicos: as carroças de limpeza eram as mesmas, a coleta e a 

remoção do lixo eram feitas pelo mesmo sistema condenado, acumulando entulhos nas portas 

da cidade e nas praças.90

posicionamento do Serviço Sanitário foi levado em

sua opinião sobre o assunto, comunicou à câmara o recebimento do ofício de Emílio Ribas que

em 4 de abril a respeito da prorrogação do contrato da limpeza pública. A

uma cópia deste documento, juntamente com seu ofício ao prefeito,

90-Ibidem. p. 215-216.
91 - Ibidem. p. 216.
92 - As providências que Ribas propôs rcferiam-sc à coleta do lixo que deveria seguir horários, ser feita em 
recipientes especiais e ao destino do lixo que deveria ser incinerado e não poderia ser utilizado como adubo. Cf. 
Ibidem. p.215

população’ prevendo o crescimento desse quadro para os próximos anos. O que estava sendo 

votado, portanto, eram as condições para a prorrogação contratual. Mesmo assim, o 

conta, pois o prefeito, antes de manifestar

indicava providências a serem tomadas pela prefeitura para renovação do contrato com a 

empresa.92

"Sob o ponto de vista higiénico, as vantagens da incineração do lixo das cidades é 
hoje questão incontroversa.

Nos países mais adiantados da Europa, nos Estados Unidos e até em cidades da 
África multiplicam-se as construções de incineradores aperfeiçoados, que funcionam 
admiravelmente. Os nossos administradores não precisam, pois, entregar-se a 
discussões nesse sentido: basta que encarreguem um profissional competente da escolha 
de um entre os melhores tipos de fomos. ”91
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lixo da capital, Prado afirmou que

Mesmo reconhecendo algumas falhas no serviço de coleta do lixo, o prefeito afirmou

que havia regularidade e que a impressão daqueles que visitavam a cidade era favorável no que

se referia ao seu asseio. Outro argumento era o de que, diante da constante ameaça de

produzida e em conclusão deu o seguinte parecer:

epidemias, seria impossível debelá-las se tivessem encontrado elementos de propagação nas 

condições detestáveis que a repartição indicou nos ofícios enviados.

Antônio Prado considerou o pedido de aumento de subvenção feito pela empresa justo, 

demonstrando numericamente o crescimento da cidade e, portanto, da quantidade de lixo

A resposta de Emilio Ribas não tardou. Na semana seguinte, enviou um novo ofício ao 

empenho administrativo para resolução do problema junto à

93 - Ibidem. p. 217. 
94-Ibidcm. p.218.
95 - Iblbidem.

Também pautando em

“O sistema adotado pela municipalidade, para a coleta e destino do lixo da cidade, 
não pode ser condenado em absoluto por ser contrário às exigências da higiene: é. por 
enquanto, o mais económico: o serviço carece de melhoramentos, que exigem aumento 
de despesa: o processo da incineração deve ser ensaiado administrativamente antes de 
se resolver sobre a sua definitiva aceitação. ”

“A proposição, portanto, da Repartição Sanitária do Estado de ser unânime a 
opinião de quantos têm estudado a questão, que a incineração é o meio único de 
resolver o problema, sob o ponto de vista sanitário, carece de confirmação dos fatos.

prefeito, reconhecendo seu

discussões de congressos internacionais sobre higiene, Antônio 

Prado citou partes das conclusões do Congresso Internacional de Higiene de Paris ocorrido em 

1900, que, reconhecendo a especificidade de cada região, aconselhavam primeiramente a 

utilização agrícola do lixo e, na impossibilidade desta ou tratando-se de lixo hospitalar, a 

incineração do lixo era aconselhada. Reconhecendo as divergências que se manisfetaram 

naquela ocasião, Prado citou as conclusões apresentadas pela comissão internacional de 

higiene das ruas no Congresso Internacional de Higiene de Bruxelas em 1903, que admitiam a 

utilização agrícola, de algumas matérias. Além disso, citou o caso de países que, mesmo 

adotando o método da incineração do lixo, não abandonaram a prática da utilização do lixo 

como adubo.93 Considerando improcedente o juízo do Serviço Sanitário frente à remoção do
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alastramento de epidemias na cidade. Segundo ele:

científicos internacionais ocorridos desde de 1889.

As conclusões finais

da comissão internacional composta

execução, em vista dos hábitos da população, que jogavam diretamente os detritos nas saijetas, 

a mudança dos recipientes especiais para o lixo.97

sujeira no espaço público, pois se assim fosse, os focos de infecção teriam possibilitado o

Dai em diante, seus argumentos tomam-se mais enfáticos naquilo que defendia: a

96 - Ibidcm. p. 219.
91 - Iblbidcm.
98 - Iblbidcm.
99 - Ibidem. p. 220.

Os Congressos dc Higiene que Emílio Ribas se referiu foram o de Paris, cm 1889 e cm 1900: o de 
Budapeste, em 1894: o de Madrid, em 1898 c o dc Bruxelas, em 1903. Cf.Ibidem. p. 225.
101 - Ibidcm. p. 220

Argumento por argumento, Emilio Ribas se contrapôs de maneira enfática ao 

posicionamento de Antônio Prado, como por exemplo, no caso de ter considerado de difícil

"É principio corrente em prática sanitária que a má eliminação dos elementos 
nocivos à vida humana, ou a sua falta absoluta, tanto quanto aos refugos sólidos como 
aos Hquidos.nem sempre representa o principal fator para explosões epidêmicas, 
aumentando, no entanto, as condições de insalubridade ou a taxa de mortalidade ”. 9t

Câmara Municipal, mas advertindo que não devia o parecer do Serviço Sanitário acerca do 

serviço de remoção do lixo ser considerado injusto. Utilizou-se estrategicamente das próprias 

pafevras do prefeito que reconheceu a falta de recursos, ineficiência dos serviços, falta de 

veículos e material inadequado.96

Se o prefeito Antonio Prado referiu-se aos Congressos Internacionais de Higiene de 

Paris e de Bruxelas, mostrando-se inteirado desses encontros no que diz respeito às conclusões 

científicas, Emílio Ribas não deixou por menos, remetendo-se à uma série de congressos 

100 Segundo Ribas, em nenhum desses 

Congressos foram feitas objeções científicas ao processo incineratório.101

desde 1894 em Budapeste, diante das discussões

Num segundo momento, Ribas se contrapôs ao argumento de que não havia tanta

incineração do lixo como meio único de resolver o problema, sob o ponto de vista económico 

e sanitário.99 Para Ribas, aqueles que defendiam opiniões divergentes não se apoiavam nos 

estudos sobre higiene, pois refletiam apenas preocupações utilitárias e económicas.
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Para Ribas não havia dúvidas: a aprovação unânime das sumidades da higiene de todos

os países da Europa do processo de incineração do lixo como o mais apropriado para

dos bons resultados, tanto higiénicos quanto económicos, da queima do lixo. Aqui, remeteu-se

mais ao posicionamento de alguns professores de higiene e aos congressos de engenharia

ocorridos no começo do século,

Também concebeu como ultrapassada a suposição de que haveria necessidade de levar em

conta o valor calorífico do lixo de cada cidade para utilização da incineração que já vinha

argumentos favoráveis às reformas propostas para

paulista.

ocorrendo em paises distantes com populações e hábitos diversos da Europa, como os da 

América do Norte, África, Ásia e Oceania.

Utitlisation agricole des produits du balayage
L 'utilisation agricole des balayures de rues est admissible à la condi tion d'observer 

les précautions sanitaires voulues. "’03

102 - Segundo dados de Emílio Ribas, cm 1894 a Comissão Internacional era composta pelos seguintes médicos: 
Hoff. Lauriol. Putzeys. Roechling c Schmidt. Ribas não se referiu à procedência desta comissão. Dois daqueles 
componentes se mantiveram na comissão de 1903: Roechling . dc Leicester: Schmidt. de Berna. Bohm. de 
Berlim: Polak. dc Varsóvia. Pugliani c Tcdcschi. ambos de Turim. Cf.Ibidcm. p.220.
103 - Foram transcritas 11 regras a respeito de como devia ser a limpeza pública das ruas, horários, veículos, 
coleta c destinação do lixo e 14 a respeito do lixo produzido nas habitações.Essas orientações foram sugeridas 
para a prefeitura, no final desse relatório. Cf. Ibidem. p. 220-223.
rw-Ibidem. p.222.

na Inglaterra, Itália, Bélgica, França, Estados Unidos.

Por fim, referências nacionais também foram citadas no sentido de reforçar seus 

o serviço de remoção do lixo da capital

prolongadas, só foi dada em 1903 em Bruxelas, em caráter de unanimidade, segundo Ribas, 

diziam ser a incineração em fomos especiais o único meio de resolver o problema do destino 

firfal do lixo, sob o ponto de vista sanitário.102 Ribas transcreveu, em francês, os itens 

conclusivos referentes à limpeza das vias públicas e ao lixo doméstico. Com relação à 

incineração e ao uso do lixo como adubo havia duas regras:

“Incinération des produits du balayage
Lorsque les balayures de rues sont susceptibles d'être détruits par le feu. ce systéme 

doit être considere comme étant le plus hygiénique.

resolução do problema era mais que suficiente para convencer qualquer pessoa da verdade 

que ora defendia.104 Mesmo assim, listou mais outra série de referências internacionais acerca
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A querela em tomo do destino a ser dado ao lixo paulistano teve continuidade no mês

seguinte. Muitos dos argumentos utilizados pelo prefeito e por Ribas foram repetidos, porém

do económico.

No ofício de Antonio Prado endereçado à Câmara Municipal, havia uma preocupção

solicitação das providências a serem tomadas sobre a remoção do lixo pela prefeitura. Todo o

esforço de Ribas em suas argumentações científicas não conseguiu fazer com que o prefeito

fim deste oficio, Antonio Prado

de vista mais conveniente à salubridade pública”.

Sanitária somente se tem ocupado, conforme ela própria declara, de considerá-la sob o ponto
107

Ribas terminou este ofício de uma forma mais enérgica que o outro. Era como se 

tivesse dado a palavra final a respeito da polêmica instaurada e criticando aquele sistema que 

ainda vingava na capital, julgou que

em passar resumidamente os posicionamentos da Diretória do Serviço Sanitário que reforçou a

de forma mais agressiva, delimitando com maior nitidez as supostas fronteiras do higiénico e

Acusou a Repartição de ter esquecido a

mudasse sua postura diante da questão. Do começo ao 

contestou os conselhos e esclarecimentos dados por Ribas, dizendo que “a Repartição

105 - Além das localidades brasileiras que utilizavam equipamentos incineratórios nos serviços públicos de 
saúde. Ribas elencou alguns profissionais brasileiros que estudadaram espccialmcntc o assunto e não se 
mostraram contrários aos seus posicionamentos. São eles: Manuel Victorino Pereira. Benjamin Antônio da 
Rocha Faria. Pacifico Pereira. Nuno de Andrade. Barata Ribeiro. Rodolfo Galvão. André Gustavo Paulo de 
Frontin. João Felipe Pereira. João Batista de Lacerda. João Teixeira Soares. Osório de Almeida. Lauro Múller. 
Álvaro Machado. Paula Freitas. Tisscrandot. Alfredo Lisboa. Theodoro Sampaio. Miguel Prcsgreavc e outros. 
Ibidem. p.223.
"*-IbIbidem
107 - Antonio Prado apud. Higiene Publica. A propósito do serviço de remoção do li.xo da Capital, pelos Drs. 
Emílio Ribas. Antônio Parado c Francisco Cavalcanti IN Revista Médica de São Paulo, ano VTII. n°U. 
15/06/1905. p. 237.

Bastará referir o importante fato de funcionamento, atualmente no Brasil, seis 
instalações deste gênero (refer-se aqui ao uso de incineradores, para o lixo), nas cidades 
de Porto Alegre e Pelotas, ao sul. Bahia e Pernambuco, ao centro. Belém e Manaus no 
extremo norte. ”105

“os processos empregados atualmente para a limpeza da cidade estão condenados 
em absoluto pela higiene, carecendo de melhoramentos que. conforme reconheceu em 
seu oficio de 21 de fevereiro último ( refere-se aqui ao prefeito), exigem aumento de 
despesa.

Esta diretória lembra aos poderes municipais, como altamente recomendável, a 
orientação aconselhada nas conclusões n° 2 das letras B e F do Congresso de 
Bruxelas ".106
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mesmo Congresso não a condenava, apenas aconselhava acerca dos procedimentos adequados

Praticamente, fez a insinuação de que a Ribas havia se utilizado dessas referências de

forma precipitada e sonhadora, não levando em conta a real situação do Brasil e de outras

regiões, mesmo de países considerados avançados, que não poderiam acatar integralmente suas

sugestões.

Desta vez o referencial teórico utilizado foi um outro fórum de autoridades no assunto,

Duas críticas severas foram feitas à Ribas, embora não sejam remetidas diretamente à 

sua pessoa, mas à Repartição Sanitária mantendo portanto, um certo distanciamento: Atentado 

à lógica e idealização. Afirmou que naquelas colocações recebidas acerca da unanimidade das 

autoridades higiénicas do mundo reunidas no Congresso de Bruxelas em 1903, de que a 

incineração do lixo era o único meio de resolver o problema, cometeu-se um verdadeiro 

atentado contra a lógica, pois nos itens referentes à utilização do lixo como adubo desse

dimensão económica, pois os gastos que haveriam se os conselhos sanitários fossem seguidos à 

risca exigiriam sacrifícios de outros serviços públicos tão importantes como aquele.

"Esse ideal ainda não foi executado pelas cidades mais importantes da Europa e da 
América, que continuam a utilizar-se. tanto do lixo das habitações como das varreduras 
das ruas, na agricultura e nas indústrias, apesar de suas instalações de forno especiais 
de incineração. ”109

108 - Iblbidem.
109- Antônio Prado reportou-se a várias cidades importantes que utilizavam, juntamente com os métodos de 
incineração do lixo, vendiam parte do lixo para adubação do solo de propriedades particulares ou não. Nessa 
situação citou Glascow. Antuérpia. Lyon. Berlim. Frankfurt. Hanover. Roterdã. Genebra. Londres e cidades dos 
Estados Unidos do Norte. Cf. Ibidem. p. 238.

não médicas, mas da engenharia, sobretudo norte-americana. Se Ribas utilizou-se das 

conclusões emitidas no Congresso de Higiene de Bruxelas, Prado lançou mão das conclusões 

em Saint Louis, ocorrido em outubro de

ao seu uso, observando as precauções sanitárias. Além disso, consideraram o conjunto das

tiradas no Congresso Internacional de Engenharia,

1904, enfatizando as idéias de cunho prático e económico do engenheiro sanitário norte-

conclusões como um ideal e que as autoridades deviam se esforçar para atingi-lo, porém 

levando em conta as próprias condições e circunstâncias locais.108
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Antônio Prado arvorando-se desse posicionamento, lançou mais uma vez, críticas ao

Serviço Sanitário:

um

Na verdade, sua posição já estava definida. Os argumentos utilizados por Ribas sobre a

utilização desse método em outras regiões do Brasil, foi rebatida no sentido de que deveria ser

condições da cidade de São Paulo eram as mesmas onde havia aparelhos

incineradores, bem como de seu funcionamento económico. Referindo-se aos conselhos

pontuados por Ribas, Prado enfaticamente afirmou:

Emílio Ribas, em novo oficio dirigido ao prefeito em 22 de abril daquele ano, rebateu 

as alfinetadas do prefeito, sem no entanto, perder a compostura. Gentilmente, elogiando a boa

Para esse engenheiro, era fundamental 

conhecer profundamente as condições específicas de cada cidade ou região, o método da 

incineração parecia atender os requisitos sanitários, mas as experiências de sua utilização nos 

Estados Unidos, diferentemente da Europa, estavam causando decepções e economicamente, 

seria mais interessante conhecer as caracteristicas das matérias que compunham o lixo para um 

melhor aproveitamento.

provado que as

“Pela minha parte, como prefeito e executor dsa deliberações da Câmara, não posso 
aceitar semelhante conselho, nem recomendá-lo à Câmara, porque, para isso, seria 
preciso estar convencido de que vivemos no melhor dos mundos possíveis.

O que posso e devo lembrar à Câmara é a conveniência de manter, aperfeiçoado, o 
processo atualmente empregado na execução do serviço de limpeza pública, assim como 
a votação, no futuro orçamento, dos recursos necessários para os ensaios e experiências 
que devem preceder, como aconselham os entendidos na matéria, a introdução dos 
aparelhos de incineração, que somente deverão ser empregados na destruição das 
matérias não utilizáveis do lixo, a exemplo do que fazem todas as cidades que estão 
usando esses aparelhos. " 112 (grifo meu)

“Quanto diferem estes conselhos do eminente profissional, falando perante 
Congresso de Engenharia, das peremptórias afirmativas da Repartição Sanitária!

E. note-se. isto se passava em outubro de 1904. muito depois do Congresso de 
Bruxelas, e. naturalmente, depois dos progressos da incineração do lixo (fato 
verdadeiramente surpreendente). Não se trata, portanto, de nenhuma velharia como a 
coleção dos relatórios de 1898, dos cônsules americanos ,n

Segundo os trechos transcritos por Antonio Prado neste documento. Rudolph Hcring afirmava que o 
problema do lixo deveria ser resolvido. atendendo os requisitos sanitário c económico, mas não defendia a tese 
da incineração do lixo como solução, dadas as especificidades locais c às vantagens económicas do 
aproveitamento do lixo como alimentação. Além disso, apresentou a diversidade cm termos de utilização do 
lixo como alimentação para animais, adubo, graxa c combustível. Cf. Ibidem. p. 2j8.
1.1 - Antonio Prado. Ibidem. p. 239.
1.2 - Ibidem. p. 240.

americano Rudolph Hering sugeridas nesta ocasião.110
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Diretória do Serviço Sanitário reconhecia como unânime a

económico. Assim, dizia ter conhecimento do uso agrícola em algumas cidades. Sua

preocupação voltava-se essencialmente para a situação da cidade de São Paulo e, para esta,

considerava aí sim a incineração como meio mais económico e mais higiénico de dar destino à

produção diária do lixo de São Paulo. Se Ribas fora acusado pelo prefeito de voltar sua

exagerada preocupação do prefeito com o económico:

113 - RIBAS. Emílio - Iblbidcm.
1,4 - Ibidcm. p. 241
,1S-Ibidem. p. 241

"Foi, ‘depois de um exame muito minuncioso de todas as condições e circunstâncias 
locais', ‘atendendo aos recursos de que S.Paulo dispõe', ‘que esta Diretória julgou 
poder nutrir a pretensão de ver posto em prática o processo ideal', a que. ‘praticamente 
se pode chegar'. pretensão perfeitamente justificada quando tem visto todos os outros 
ideais recomendados por aquelas sumidades higiénicas, praticamente realizados por 
quem tomou a si a obra patriótica de transformar S. Paulo.

A esse limite de perfeição poder-se-ia ainda chegar, talvez mais depressa do que 
chegaram Bruxelas. Hamburgo e tantas outras cidades onde o serviço de limpeza 
pública nada ou muito pouco deixa a desejar.

Para tal não será necessário ‘viver no melhor dos mundos possíveis bastando, 
talvez, possuir como prefeito e executor das deliberações da câmara, quem tanto se tem 
dedicado à causa pública, o administrador emérito que tudo consegue em beneficio dos 
interesses municipais. "U4

vontade da prefeitura em contribuir para a higiene pública. Mas, sua preocupação maior era 

esclarecer novamente seus posicionamentos, pois diante das colocações elencadas por Antonio 

Prèdo no documento anteriormente enviado, passava-se a impressão de que a Diretória não 

estava perfeitamente orientada. *13

opinião daqueles que haviam estudado o assunto de que a incineração em fomos especiais era 

o único meio de resolver o problema, sob o duplo ponto de vista sanitário e económico, 

porém não afirmou ser a incineração o único meio para resolver o problema do ponto de vista

Reforçou, então, que a

Refutando as argumentações utilizadas por Prado, Ribas retomou ponto a ponto as 

críticas feitas, considerando equivocada a opinião do engenheiro sanitário, Rudolph Hering a 

respeito do uso da incineração do lixo nas cidades europeias, pois este não diferenciou os 

diversos tipos de incineradores europeus e americanos.115

preocupação somente para o lado higiénico, a situação inverteu-se: Ribas enfatizou a
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prefietura. Citou exemplos de cidades da Inglaterra e da Argentina que utilizaram o calor da

"f-Ibidcm. p. 241
11 - Ibidcm. p.242.
1,8 - Ibidcm. p. 243-244.

Ibidcm. p.244

Se havia admissão do uso do lixo como

Sua última cartada foi elencar as vantagens económicas da incineração do lixo para a

adubo, da separação de material não orgânico 

do lixo e o uso de terrenos para o estabelecimento de depósitos pelo Congresso de Bruxelas, 

não significava pleno apoio a essas medidas. Estas deviam ser feitas com muita cautela, 

observando precauções higiénicas, mesmo assim havendo relcamações, segundo Ribas, das 

autoridades sanitárias dos paises europeus que utilizam o lixo como adubo, alertando para os 

diversos perigos e exigindo fiscalização rigorosa. Ribas afirmou que o emprego de modernos 

incineradores tem crescido na Europa e, ao mesmo tempo, diminuído o emprego de lixo como 

adubo."7

Ribas enfatizou a perspectiva de não separação do económico -e do sanitário, correndo 

o risco, caso o económico prevalecesse, a continuidade da prática do serviço de remoção do 

lixfc, tal qual vinha ocorrendo seria, então, o mais barato, porém, condenada em absoluto por 

todos os higienistas."6

incineração para produção de luz elétrica para iluminação pública e o aproveitamento do lixo 

como combustível, citando as experiências feitas com o lixo do Brás e do Bom Retiro.118

E, na sua contínua perserverança, novamente Ribas aconselhou aos poderes municipais 

não só as medidas que constituíam o ideal nesse ramo da administração pública, como a 

recomendação feita pelo Congresso de Bruxelas a respeito da responsabilidade pública das 

autoridades locais, sem interferência dos interesses comerciais, empresariais. Esta, foi sem 

dúvida, a alfinetada mais aguda das discordâncias de Ribas frente ao posicionamento do

"Nas experiências que praticou, em uma caldeira comum, com o lixo molhado e 
pobre do Brás e Bom Retiro, composto em grande parte de vegetais, sem catagem. tal 
qual era retirado dos veículos, contendo bastante terra, vidros, latas e toda a sorte de 
rejugos. viu esta Diretória a completa incineração de todo o lixo(...)

Para provar o valor económico do processo, basta referir a circunstância de. por 
todo o tempo da experiência, se ter produzido vapor para acionar a máquina de oito 
cavalos, sem o emprego de uma só grama de outro qualquer combustível. ”
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ao lixo de São Paulo, Antônio Prado disse ser necessária a espera da publicação dessas

experiências e dados para uma melhor apreciação delas.

circunstâncias e condições locais. Para ele

publica fosse administrada pelos órgãos públicos, Prado concordou

também quis enfatizar um outro conselho dado que se referia ao estudo minuncioso das

Desconfiado de que as experiências feitas com o lixo do Brás e do Bom Retiro não 

fossem suficientes para legitimar a defesa da incineração como melhor método para dar cabo

A decisão das autoridades locais de São Paulo, porém, foi outra, haja visto o parecer 

da prefeitura e a renovação contratual efetivada segundo a lei n° 819 de 8 de maio de 1905 que 

autorizava a prorrogação do contrato por mais um ano.

prefeito, defendendo tais serviços como

haver, portanto, o envolvimento de empresas particulares para executar tais funções.

ser "otimismo " de Ribas quanto

Além da votação da lei que autorizava a prorrogação do contrato de limpeza pública e 

particular com a empresa Mirtil Deutsch & Fernando Dreyfús até dezembro del906, no valor

Com relação à recomendação feita pelo Congresso de Bruxelas de que a limpeza 

em parte com ela, mas

responsabilidade única da administração pública sem

1:0 - PRADO. Antonio - Oficio de maio de 1905. Ibidcm. p.244.
1=1 - Ibidem. p.245. Interessante ressaltar seu tom irónico daquilo que chamou 
às suas recomendações.

“A câmara não está absolutamente preparada para executar por administração direta o 
serviço de limpeza pública, principalmente querendo adotar a incineração dos refugos 
da cidade que não forem utilizáveis.

Cumpre também considerar que. nem sempre, a administração direta dos serviços 
públicos dá os resultados esperados. Poderíamos apresentar como exemplo alguns 
serviços públicos do Estado, que são desvantajosamente executados comparativamente 
em outros da mesma natureza a cargo de empresas particulares.

Em matéria de administração convém não perder de vista o terreno em que se pisa, 
sob pena de tomar-se muitas vezes a nuvem por Juno.

Desta vez, o prefeito parecia ter perdido um pouco a paciência com a querela do lixo, 

julgando-se dispensado de insistir sobre o assunto, pois considerava ter dito o necessário para 

justificar sua discordância com o Serviço Sanitário bem como inútil o prolongamento da 

discussão que o levaria a entrar no terreno da polêmica, o que não era de interesse da 

prefeitura.120
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principais cidades da França, Alemanha, Bélgica,

para que a prefeitura tivesse plenos esclarecimentos para fazer a escolha do sistema mais

adaptável às condições de São Paulo. Diante das indisposições com o diretor do Serviço

sugestões e trabalhos, enveredando

Era como se delegasse a um outro corpo de profissionais a responsabilidade de encaminhar as 

diretrizes do serviço de limpeza pública e de colher dados numéricos que gerassem confiança

Sanitário, o prefeito desconsiderou completamente suas

para um caminho diferenciado, peio menos nesse assunto, dos rumos traçados por Ribas.

'"-Na época o engenheiro era Eugênio Guilhem
123 - Ibidem. p.246.
1:4 - As incubências dos serviços eram as seguintes: a- saneamento do meio local em seus detalhes.
b- polícia sanitária das habitações particulares e coletivas, dos estabelecimentos industriais c de tudo que direta 
ou indiretamente possa influir na salubridade do município.
c- fiscalização da alimentação pública, do fabrico c consumo de bebidas nacionais e estrangeiras, naturais ou 
artificiais.
d- organização e direção do serviço de assistência pública.
c- organização e direção do serviço de vacinação. Cf. RIBAS. Emilio - Higiene Municipal In Revista Médica 
de São Paulo, ano VII. n° 22. 30/11/1904. p.509.

Apesar do referencial estrangeiro, havia ênfase na necessidade de se 

levar em conta as especificidades locais e as vantagens económicas na escolha do processo.123

de 52 contos de réis mensais (52:000$000), o documento deixava çlara a opção feita pelo 

prefeito em termos de área do conhecimento prioritária em termos de gerenciamento da 

questão.Não foi a medicina sanitária, mas a engenharia, pois a lei encarregava o engenheiro 

vice-diretor das obras municipais para estudar a organização dos serviços de coleta, remoção, 

destino final e aproveitamento do lixo nas 

Holanda e Inglaterra.122

Em dezembro de 1905, parte do relatório escrito por Emilio Ribas para o Secretário do 

Interior, Cardozo de Almeida foi publicado na Revista Médica de São Paulo com o título de 

Higiene Municipal, continuando, de certa forma, o debate em tomo da questão da limpeza 

pública, embora o enfoque neste trabalho seja a crítica ao pressuposto da autonomia municipal 

para os serviços públicos de saúde, prevista em lei. O texto inicia-se com um histórico a 

respeito dos serviços de saúde pública que remontaram aos tempos da colonização, passando 

peio Brasil-Império. Sua intenção, nesta, parte do relatório era fazer uma crítica acirrada aos 

serviços locais. Pautando-se na legislação sanitária do período republicano que estabeleceu o 

princípio da autonomia dos municípios, Emílio Ribas elencou as responsabilidades municipais 

segundo a Constituição do Estado de 1891124. Dessa forma, Ribas reforçou a grande tarefa
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Daí em diante, Emílio Ribas elencou diversas municipalidades paulistas no intuito de

caracterizar o quadro crítico dos serviços locais: a capital, Santos, Campinas,. Ribeirão Preto,

Sorocaba, Limeira, Belém do Descalvado, Pirassununga, Jaboticabal, Brotas, Rio Claro,

Araraquara, Jaú, Cravinhos e São Simão.

Iniciando esta parte do texto pela cidade de São Paulo, Ribas elogiou os serviços que

foram destacadas por Ribas:

questões que se relacionam com a saúde pública à repartição estadual.

cabiam ao Município, com exceção do serviço de limpeza pública, problema bastante discutido 

próxima análise de suas obras.

que tinham os municípios no que se referia à saúde pública e a difícil atribuição do Estado que, 

pela legislação de 1896, deveria tomar as providências de natureza agressiva, a inspeção dos 

serviços feitos pela municipalidade e só em épocas anormais assumir as responsabilidades 

municipais. Ribas criticou duramente essa limitação da intervenção do Estado nos municípios 

dizendo que cabia ao Estado o papel dificílimo de remediar os males causados pela incúria 

ou mau apare lhamento das municipalidades.123

surto epidêmico. Assim, Ribas

condição sanitária a partir de

‘Deve esta Diretória fazer agradável referência à boa vontade com que tem a 
Prefeitura de São Paulo, no seu aja de melhorar as condições desta Capital, atendido a 
todas as solicitações e o auxilio que lhe tem trazido a verdadeira orientação do ilustre 
Prefeito, fazendo desaparecer a higiene municipal e entregando a solução de todas as

uma intervenção mais sistemáticacidades que melhoraram sua

e combatido por ele, como se poderá acompanhar na

Fiscalização de novas construções e atendimento das solicitações feitas pelo Serviço Sanitário

Daí em diante, Ribas pontuou alguns dos problemas observados sobre a situação 

sanitária das demais cidades: limpeza pública mal-feita, não incineração do lixo, ineficiência das 

vigilâncias alimentares, irregularidade das vacinações, não concretização das reformas 

higiénicas das habitações, falta de abastecimento de água e rede de esgotos. Tais problemas 

eram relacionados ao antes/depois das intervenções do Estado, principalmente após algum 

se remeteu à Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba como

125 - Ibidcm. p. 510
126 - Iblbidcm.
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Em seguida, Ribas elencou uma série de pedidos das municipalidades solicitando

Ribas também reforçou em seu relato o que ele considerava deficiência de orientação 

sanitária das autoridades municipais, através de vários exemplos tais como Limeira, Belém do 

Descalvado, Pirassununga, Jaboticabal, Brotas,Rio Claro, Araraquara e Jaú, cidades que não 

manutenção dos serviços públicos de saúde.

das comissões sanitárias vinculadas ao Serviço Sanitário e pela constante vigilância do govemo 

do Estado nos períodos mais agudos.127

cumpriam a lei sanitária em vigor referente a

Segundo o parágrafo 7 do artigo 9o do Regimento Sanitário, as municipalidades deveriam 

guardar e conservar os hospitais de isolamento, desinfectórios, aparelhos e demais pertences

remessa de mobílias para atender doentes de varíola, dinheiro para reformas, médicos e

A par dos resultados obtidos com as intervenções estaduais, Emílio Ribas destacou o 

descaso das Câmaras Municipais, pois

profissões ligadas á saúde pública, como a de um intendente que comunicou que um

‘We?n as instruções desta Diretória, nem os reiterados pedidos para que se execute 
esta ou aquela providência preventiva, puderam fazer compreender aos intendentes 
municipais, salvo honrorissimas exceções, que as junções desta Diretória são antes de 
natureza preventiva que agressiva. Em resposta às circulares, quase todos limitam-se a 
declarar que iam fazer distribuir as instruções e que logo se verifique o aparecimento 
da moléstia darão imediato conhecimento à Diretória, da qual esperam todas 
providências ’ ,a

Ibidcm. p.512 
1:8-Ibidcm. p.512 
,:s- Ibidcm. p.513. 
130 - Iblbidcm.

“E seriam inúmeros os exemplos de que os poderes locais, em geral tão ciosos da sua 
autonomia cedem-na ao Estado todas as vezes que a saúde pública está ameaçada. 
Desde as grandes cidades cujos recursos sobem a centenas de contos anuais, até os 
obscuros lugarejos do sertão do Estado, estão todos a pedir a intervenção do govemo 
para impedir a invasão de qualquer epidemia que os ameace.

Eis porque não nos admirou a descoberta, feita por um dos inspetores que 
percorreram o interior, de um volume com instruções sanitárias para distribuição, entre 
as raridades do arquivo municipal”. 130

comerciante tinha à venda em seu estabelecimento preparados tais como óleos, magnésia fluída 

e outros vendidos em vidros.129

informes que indicavam o desrespeito a própria lei do Estado quanto ao exercício ilegal de
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Finalizando esta parte do texto, Emílio Ribas incursionou pela situação de outros países

de que, mesmo nos países do

no que se refere à higiene pública, numa perspectiva de destacar a semelhança da situação 

vivenciada pelo estado de São Paulo, com relação à ineficácia da autonomia municipal para 

essas questões. Tratou-se aqui de uma estratégia importante em defesa da maior intervenção

do Serviço Sanitário, mas segundo suas constatações, o cumprimento.dessa disposição parecia 

estar muito distante da realidade.

do Estado nos municípios, já que seu argumento forte era o 

mundo considerado civilizado que garantissem tal autonomia às municipalidades, tais conflitos 

entre poderes locais e os órgãos mais centralizados de saúde pública também aconteciam.133

É neste trecho que se percebe a insistência de Ribas em fundamentar sempre suas 

colocações em depoimentos e registros de outras autoridades médicas que o precederam, 

rastreando na documentação oficial do próprio Serviço Sanitário, tais como os relatórios de 

Vicente de Carvalho, Cezario Motta e J.J. da Silva Pinto131.

“Em quase todas as localidades desta zona ( referiu-se aqui às cidades de Descalvado, 
São Simão, Limeira, Cravinhos), assim como nas do Norte do Estado, procedeu o 
governo, em 1903. a importantes melhoramentos e serviços de sanearfiento. tendentes a 
evitar a propagação da febre amarela. Centenas de contos foram despendidos e ao 
terminar estes serviços, esta Diretória se dirigiu às Intendências, pedindo a sua 
continuação e a conservação do que estava feito. Pois bem: ao contrário do que era de 
esperar, tudo foi abandonado.

Este fato comprova que os poderes locais não só se negam a executar serviços de sua 
exclusiva competência, como não querem ou não podem continuar os que o Estado inicia 
como medida preventiva. (...)

(,..)Nõo iremos mais longe na crítica que iniciamos. Todos reconhecem a 
incapacidade das câmaras municipais para solver o problema sanitário, e elas próprias 
confessam-na. ”132

131 - Respectivamente. Secretário do interior (1892). Secretário do interior ( 1893-1895) e diretor do Serviço 
Sanitário (1893-1898). Cf. MASCARENHAS. Rodolfo - Histórico Administrativo dos Serviços Estaduais de 
Saúde Pública de São Paulo. São Paulo. Tese doutorado. Faculdade de Saúde Pública/USP. 1949. p.23 e 26.
I32- RIBAS. Emílio - op.ciL p.514-515.
133 - O material utilizado por Ribas para tais afirmações foram: Sobre a França, um livro 'moderno' de higiene, 
retirando trechos dc Yvert: observações formuladas pelo diretor de Assistência e Higiene Públicas da França. 
Henri Monod e estudos de Rochard. Já para Portugal, utilizou-sc das observações do professor Ricardo Jorge 
que analisou a organização dos serviços dc saúde pública nas cidades e vilas portuguesas. Inglaterra e Estados 
Unidos apenas são lembrados como países onde, apesar da autonomia municipal ter sido citada como exemplo, 
a ação dos poderes locais foi classificada como nula e às vezes ate prejudicial.O teor das passagens destacadas 
destes trabalhos por Ribas c preponderantemente político, na medida em que as maiores queixas dos autores 
citados remetem-se ao jogo de interesses dos investimentos públicos municipais c a falta de vontade das 
autoridades em levar adiante projetos sanitários que contribuiriam, segundo tais médicos, para controlar os 
focos infecciosos c os surtos cpidêmicos. Além disso, fez-sc uma riolenta critica à falta de conhecimento dessas 
autoridades públicas locais no que se refere aos assuntos das ciências médicas c higiências. Ibidem. p.516.
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febre amarela - (1908,-1909)

Hygiene e a fazer uma comunicação sobre o combate da febre amarela.. Ribas escreveu um

A fala de Ribas, num espaço de reconhecida importância internacional, buscava 

aproximar os trabalhos desenvolvidos no Brasil daqueles fóruns sacralizados da ciência. 

Percebe-se de forma mais nítida nesse tipo de comunicação seu espírito nacionalista, buscando 

inclusive elencar outras experiências e práticas sanitárias que não as paulistas para valorizar 

ainda mais os procedimentos sanitários tomados no pais. E, nesse caso, nada melhor do que 

lembrar o caso do Rio de Janeiro, sede da capital republicana que, apoiando-se nas práticas 

sanitárias paulistas, encampou uma enorme campanha de caça aos mosquitos liderada por

134 - Patrick Manson. medico pesquisador inglês que desenvolveu estudos sobre a propagação da malária pelo 
mosquito Anopheles. Nesse período ocupava o cargo de presidente da Socicty of Tropical Medicine and 
Hygiene.
135 - RIBAS. Emílio - "A extinção da febre amarela no Estado de S.Paulo (Brasil) e na cidade do Rio de 
Janeiro" / “The extinclion of ycllow fever in lhe State of São Paulo (Brazil). and in thc city of Rio de Janeiro Ln 
Revista Medica de São Paulo, ano XII. n°10. 15/06/1909. p. 198-205.

Viagem ao exterior de Ribas e o destaque para a

Embora tenha sido incumbido para missão acima exposta, Emílio RibaS quando esteve 

em Londres, a pedido de Patrick Manson134, feito por seu secretário W. Camegie Brown, foi 

convidado a participar de uma reunião com os membros da Society of Tropical Medicine and

pequeno texto e o apresentou no dia 19 de fevereiro de 1909, retomando todo o histórico das 

primeiras campanhas e reforçando a idéia de que, desde o começo, o combate ao mosquito 

fora uma premissa das atuações sanitárias no Brasil. Trata-se aqui de um outro momento, um 

pouco mais distante das efervescentes polêmicas em tomo dos diagnósticos de febre amarela e 

das teorias a respeito da transmissão. Essa comunicação foi publicada na Revista Médica de 

São Paulo em português e em inglês, além da reprodução de alguns diagramas utilizados por 

Ribas em sua explanação.135

Durante o período de junho de 1908 e começo de 1909, Emílio Ribas fez uma viagem 

para Europa e Estados Unidos comissionado pelo governo para conhecer alguns sanatórios 

para tuberculosos daquelas regiões. Mais adiante, no próximo capítulo a questão das viagens 

de Ribas durante o período de direção do Serviço Sanitário será melhor analisada. Por 

enquanto, interessa aqui discutir o que Ribas escreveu e/ou publicou durante essas estadias no 

exterior.



131

136 - Ibidcm. p. 199 e 200.

atitudes com a sua função de diretor do Serviço Sanitário, mas enfatizando os procedimentos 

adotados na primeira pessoa, diante das suas constatações a respeito dos estudos feitos pela 

Comissão norte-americana em Cuba e das reações a eles tidas. À guisa de exemplo, cito 

trechos de sua narrativa:

Interessante notar que nesse trabalho Emílio Ribas elencou de forma bastante enfática, 

as suas decisões pessoais na questão da febre amarela, não relacionando diretamente tais

Percebe-se então, nítida diferença da sua fala com relação 

publicados a respeito dessas experiências e das suas ações sanitárias, pois como já foi citado, 

as dúvidas, as constantes críticas recebidas, as oposições médicas e a diversidade de 

explicações, além do clima de medo e terror que dominavam as cidades atingidas, apontavam 

para uma outra tonalidade em seu discurso. Desde o início de seus empreendimentos contra a 

febre amarela, muito propenso à teoria dos mosquitos, Ribas não descartou subitamente as 

outras medidas profiláticas e a polêmica continuou. Estrategicamente, admitia que acreditando 

ou não na teoria dos mosquitos, medidas gerais de desinfecção e limpeza eram indicadas e 

deviam ser seguidas como prevenção, inclusive para outras doenças que não a febre amarela. s 

Com o passar dos anos e com a gradual consolidação da teoria dos mosquitos no meio

aos primeiros trabalhos

Oswaldo Cruz em 1903, quando já ocupava o cargo de diretor da Repartição Federal de Saúde 

Pública que, ao lado de outras campanhas como a da vacinação obrigatória contra varíola e o 

combate aos ratos transmissores da peste bubônica, marcou a história oficial da saúde pública 

do país.

"Depois que os Drs. Reed. Caroll, Agramonte e Lazear. e mais larde Guiteras. 
inspirados pelas longas observações de Finlay, fizeram em Cuba as primeiras 
experiências sobre a transmissibilidade da febre amarela pelo Stegomyia fasciata. fiquei 
convencido da precisão de suas experiências e da verdade de suas deduções. ”

"(...) julguei conveniente repetir as experiências de Havana na cidade de S.Paulo. 
que nessa ocasião e desde alguns anos se achava isenta de qualquer epidemia de febre 
amarela. Resolvi ao mesmo tempo fazer ativa campanha contra o S fasciata, como única 
medida profilática eficaz contra a expansão da moléstia. "

“ (...jTomando todo cuidado para afastar qualquer dúvida, obtive mosquitos de 
larvas apanhadas na cidade de Itú. onde não grassava a moléstia, e os enviei 
imediatamente a S.Simão. a 365 quilómetros de S. Paulo, onde por eles, fizeram-se picar 
indivíduos atacados de febre amarela. ” 136 (Grifo meu)
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Como recurso científico utilizou-se de 4 diagramas que também compuseram alguns de

Sobre a cidade do Rio de Janeiro, pouca coisa foi dita. Ribas reconheceu os estudos 

feitos pela comissão francesa do Instituto Pasteur de Paris, dizendo que também confirmaram

Emílio Ribas aproveitou a ocasião para valorizar os trabalhos daquele que o havia 

convidado, Patrick Manson, afirmando ter sido influenciado em suas convicções a respeito da

científico é que Ribas sentiu-se mais seguro e reinterpretou aqueles momentos de angústia 

própria e das controvérsias mais agudas em um caminho plenamente conhecido e dominado 

por suas certezas científicas, destacando as experiências ocorridas em Sorocaba e Ribeirão 

Preto, cidades em que viram desaparecer completamente os casos de febre amarela unicamente 

pelo combate ao mosquito, uma vez que nestas localidades não havia ocorrido melhoramentos 

sanitários significativos.

seus relatórios oficiais. O primeiro deles fazia comparações, mostrando as semelhanças entre 

os quadros clínicos de um dos ‘voluntários’ das experiências efetuadas pelo Serviço Sanitário a 

respeito da teoria da transmissão da febre amarela pelos mosquitos, o do imigrante italiano 

Fiori e o do adoentado Tarquínio da cidade de São Simão, cujo corpo serviu de alimento para 

os sedentos mosquitos utilizados nas experiências serem infectados pelo agente causador da 

febre amarela. O segundo referia-se a queda de mortalidade diagnosticada por febre amarela 

1908. O terceiro também apontava para a queda de

' - Ibidcm. p. 204 
,38-Ibidem. p.200 
139 - Ibidcm. p. 199-203.

teoria da transmissão da febre amarela por mosquitos, pelas experiências realizadas em 

Londres sobre a propagação da malária pelos mosquitos Anopheles.138

em Santos no período de 1891 a

mortalidade em Campinas durante os anos de 1895 a 1908 e o último trazia os índices 

decrescentes de mortalidade enquadrados na classificação de febre amarela em todo o estado 

de São Paulo de 1892 a 1908.139

“A única medida executada foi a destruição dos mosquitos e eu. muito de intuito, 
abstive-me inteiramente de praticar desinfecções de casas, roupas e outros objetos que 
tivessem estado em contato com doentes de febre amarela. O caso de Ribeirão Preto 
muito contribuiu no Brasil para dissipar as dúvidas remanescentes quanto ao modo de 
propagação da moléstia”.13 (Grifo meu)
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Brasil. De certa forma, sua comunicação ganhou ares de uma defesa económica-política do

Finalizando sua comunicação, pelos dados expostos, Ribas quis garantir cientificamente 

àquela Sociedade que a febre amarela não era mais para ser temida nos dois principais portos 

do Brasil - Rio de Janeiro e Santos - sugerindo portanto, que ainda perduravam desconfianças 

do exterior com relação aos perigos epidêmicos em estabelecer ou continuar relações com o

Outras informações foram passadas pela Revista Médica de São Paulo. Após a 

comunicação de Ribas, outros médicos participantes utilizaram-se da palavra e, entre eles, um 

médico que clinicou durante alguns anos em São Paulo, dr. Strain e o próprio Patrick Manson 

que admitiu, a partir daquele momento, Emílio Ribas como sócio e solicitou a Ribas que fosse 

transmitido aos colegas brasileiros o convite para filiarem-se e visitarem a Sociedade 143. Esta 

boa receptividade dada e o grau de consideração de ambas as partes redimensiona o conceito 

cristalizado que muito vezes se faz em tomo das relações científicas internacionais, nas quais 

os brasileiros são sempre vistos em situação subalterna.

país no exterior, uma vez que tentou aliviar a imagem de insalubridade dos portos e cidades 

principais do Brasil bem como atrair a proximidade de outros países.142

experimentalmente a teoria dos mosquitos e que avançaram em outros detalhes que não foram 

revelados.140 Além disso, elogiou enfaticamente Oswaldo Cruz, acompanhando a tendência já 

daquela época em consagrá-lo como grande sanitarista do país. Ribas o considerou o “primus 

inter pares” no Brasil, e quiçá na América do Sul, por suas campanhas, não tocando em nehum 

momento nas relações cordiais entre os dois sanitaristas e nas próprias contribuições feitas por 

ele para obtenção dos resultados na cidade do Rio141.

I40- A Missão Francesa que esteve no Rio de Janeiro em 1903 era formada formada pelos doutores Émile 
Marchoux. Paul-Louis Simon e A. Taurclli Salimbeni.
,41 - Nas palvras dc Ribas com relação aos trabalhos sanitários desenvolvidos no Rio disse que •‘este esplêndido 
resultado c devido inteiramente à grande energia e saber desenvolvidos pelo dr. Oswaldo Cruz, a quem eu 
considero, em matéria de higiene e saúde públicas, o primus inter pares no Brasil, e talvez cm toda a América 
do Sul. O dr. Cruz, vencendo todas as dificuldades, jugulou a febre amarela na grande cidade do Rio. 
empregando para esse fim a exterminação dos mosquitos. Sob a exclusiva direção do meu colega, foi 
organizado no Rio de Janeiro um serviço que pode ser considerado modelo. Cf. Ibidcm. p.204-205.
I4‘- Ibidcm. p.205.
143 - Ibidem. p.205.
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Higiene em São Paulo - 1909

Neste trabalho não só o aspecto regional de exaltação do Estado de São Paulo

considerado pioneiro e avançado para algumas medidas e posturas sanitárias foi destacado,

organização dos departamentos de higiene.

Havia um tom otimista em seu discurso. Os problemas eram apresentados para logo

Ribas enveredar nas “seguras soluções” dadas pelo Serviço Sanitário. Interessante notar que

está se falando de um período crítico para os órgãos de saúde pública em geral, atingindo

Mesmo

assim, a eficácia da vacinação contra a varíola foi enaltecida por Ribas e segundo ele, graças ao

trabalho do Instituto Vacinogênico. Daí em diante os índices de mortalidade caíram, segundo

gráficos utilizados nesta comunicação e baseados nos serviços da Seção Demógrafo-Sanitária.

A ocorrência de 448 falecimentos registrados e diagnosticados como sendo causados pela

que as moléstias predominam cm certas 
ic da vontade humana c sem a preocupação 

: grande solidariedade intelectual entre os médicos de 
icano (editorial) In: Revista Médica de São Paulo, ano

no Estado de S.Paulo" In: Revista Médica de São Paulo, ano XH. n°14. 
31/07/1909. p. 277. Note-sc que o trabalho fora publicado antes de sua apresentação, pois o congresso estava 
previsto para agosto de 1909 e a revista data de julho daquele ano.
46 - Sobre a eplbidcmia de varíola cm 1908 cm São Paulo, conferir BERTUCCI. Lianc Maria - “.-1 ameaça 

iminente - as epibidemias. Um momento: varíola - 1908". In: BRESCIANI. Slclia (org) - Imagens da cidade, 
séculos XIX e XX.São Paulo: Marco Zero. ANPUH/SP. FAPESP. 1993. p.77-91.

como também o próprio regime republicano foi valorizado enquanto possiblitador de uma

“A Higiene no Estado de São Paulo”, no qual enfatizou os resultados práticos obtidos desde o 

inicio de sua gestão como diretor do Serviço Sanitário, citando os casos mais interessantes

Nesse mesmo ano, já tendo retomado do exterior, Ribas participou do IV Congresso 

Medico Latino-Americano ocorrido no Rio de Janeiro144, apresentando um trabalho intitulado

com relação à profilaxia de certas moléstias epidêmicas.145

também São Paulo quando um novo surto de varíola acometeu a cidade em 1908.146

144 - O editorial da Revista Médica de São Paulo de julho de 1909. anunciou festivamente a realização do IV 
Congresso Médico Latino-Americano, elogiando a comissão organizadora do evento, que se predispôs a 
organizar uma Exposição de Higiene e promover divertimentos c festas aos visitantes. Médicos falando de 
médicos assim se reportou o periódico com relação a sua própria categoria profissional: “Constituindo a classe 
social mais altruísta . dedicada ao bem estar da humanidade, extinguindo as epibidemias. combatendo as 
moléstias ou minorando os sofrimentos, os médicos, quase sempre alheios à política, nutrem os mais afetuosos 
sentimentos para com os demais povos, cuja felicidade desejam e por cuja prosperidade direta ou indiretamente 
trabalham, porque o bom estado sanitário de um país que eles procuram conservar, interessa a todas as nações 
vizinhas.
Demais, a medicina é intemacionalista por excelência. Ela sabe c 
regiões, de acordo com as condições climatéricas, indepcndentcmcntc 
de fronteiras. E por esse motivo houve e haverá sempre 
lodos os países.’’ Cf. IV Congresso Medico Lalino-Amerk 
XH. n°14. 31/07/1909. p.273.
145 - RIBAS. Emílio - higiene
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por Ribas apenas como “uma pequena explosão

O outro problema enfrentado por São Paulo

drenagens, remoção de lixos, fechamento de poços, reformas habitacionais e proibição e

controle de águas paradas a fim de combater o mal amarílico, citando como exemplo a cidade

de Campinas e a de Santos. Ribas relatou que a diminuição da incidência de febre amarela

nessas regiões gerou ainda mais oposições à aceitação da teoria dos mosquitos, pois alguns

médicos, diante dos resultados obtidos, aconselhavam as autoridades locais a aplicarem os

“antigos sistemas higiénicos”.

“É que eles não cogitaram de todos os meios que o antigo sistema empregava e não 
refletiam que. com a aplicação das medidas que apontei, estava implicitamente feita a 
guerra aos mosquitos. " 144

Passando a idéia de que a teoria dos mosquitos foi plenamente aceita, Ribas afirmou 

que a luta contra a doença foi mais fácil e económica, e os resultados altamente positivos, pois 

desde 1904 não havia mais ocorrência de febre amarela em território paulista.149

147 - RIBAS. Emílio - op.cit. p.277.
148-Ibidcm. p. 278.
149 - Ibidcm. p.278.
150 - Ibidcm. p. 278. Pautando-se na linguagem dos números. Ribas considerou o coeficiente de mortalidade dos 
últmos 20 anos de 1.27 por mil habitantes, excelente se comparado a outras cidades.

Já para a ocorrência da tuberculose, o otimismo ficava mais por conta dos índices 

um decréscimo da mortalidade, num nível

em se tratando de epidemias, abordado 

por Ribas, foi a febre amarela. Para essa, o tom discursivo era da tragédia, que amendrontava 

toda a população paulista. Acrescentou a esse clima de terror a completa ignorância a respeito 

da forma de contaminação nos primeiros anos e a atitude de grande amor à causa pública por 

parte daqueles que empregaram empiricamente várias medidas de saneamento como

demográfo-sanitários que apontavam para 

comparável ao da Inglaterra, citada como um dos exemplos das nações em que a campanha 

contra a tuberculose muito tinha conseguido.150

varíola em 1908, foi considerada 

epidêmica” 147

Para Emílio Ribas, os resultados positivos nesse caso, viriam da desinfecção sistemática 

dos domicílios, das roupas e objetos pertencentes ou que tiveram contato com os doentes de 

tuberculose; das instruções sanitárias dos folhetos distribuídas pelo Serviço Sanitário e do
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combativa a essa doença não obedecia às medidas específicas tal como o caso da febre amarela

locais em fiscalizar e fazer reformas habitacionais e mesmo da própria sociedade, pois tratava-

se muito mais de adquirir novos hábitos considerados saudáveis, através de uma reeducação

dos costumes viciados segundo os princípios higienistas do período.

posturas de Ribas.

acredito que esse elemento de transmissibilidade
“Da quase totalidade dos higienistas temos aprendido que a veiculação da febre tifoide 
se faz principalmente pela água, e eu acredito que esse elemento de transmissibilidade 
não tem o valor que se lhe atribui.

ou da varíola. As ações ficavam muito mais por conta de outras entidades, das autoridades

De certa forma, Ribas comungava com a idéia em voga de que a tuberculose, doença 

devastadora e pouco económica, exigia formas diferenciadas de ação, com ênfase na educação, 

desde as escolas primárias até instituições específicas para lidar com o assunto. Parecia haver 

um certo afastamento do Serviço Sanitário no que diz respeito a essa questão pois a ação

151 - Ibidcm. p. 278. Emílio Ribas afirmou que foi in loco percorrer algumas cidades antigas de São Paulo c 
"observou que os focos mais intensos se formam com caráter permanente nos domicílios em que o ar e a luz 
solar não penetram suficientemente e sobretudo naqueles em que existem as malsinadas alcovas. Nessa 
excursão às cidades situadas à margem da Estrada de Ferro Central, encontrei em Jacarei uma alcova que se 
havia transformado em um verdadeiro celeiro do gérmem de Koch. com condições muito favoráveis á 
conservação da sua virulência e onde se infeccionaram 4 pessoas, falecidas no curto espaço de 2 anos.

O quarto e último problema apresentado dizia respeito a febre tifoide. Novamente 

Ribas se arvorou dos diagramas para postular suas afirmações. A polêmica sobre o veículo de 

contaminação desta doença parecia ser um tormento para o diretor do Serviço Sanitário, na 

medida em que somente para esse problema, tivesse feito uma análise mais explicativa do 

problema se comparada às outras doenças abordadas. Sua explanação direcionou-se à defesa 

da teoria de que as moscas seriam os vetores de transmissão e não a água contaminada, esta 

última versão mais difundida e aceita por boa parte dos médicos que se contrapuseram às

trabalho de educação desenvolvido pela “Liga Paulista contra a Tuber.culose” e o Dispensário 

Clemente Ferreira. No entanto, para Ribas, a principal medida que estava auxiliando o combate 

da? disseminação da tuberculose eram as reformas habitacionais das residências consideradas 

insalubres, bem como o respeito aos preceitos higiénicos domiciliares das novas 

construções.151
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medidas higiénicas tomadas evitaram a contaminação dos alimentos pelas moscas domésticas

que eram abundantes, concluindo pela nulidade do papel da água na propagação da febre

tifoide no caso de Vila Buarque e estendendo esse entendimento para os demais casos.

tópico de seu trabalho:

Apesar do tom de modéstia, Ribas lançou mão de outro recurso, além do relato de suas 

observações próprias e dos diagramas demógrafo-sanitários. Tratava-se de citações colhidas 

nos Estados Unidos, na cidade de New-York por ele mesmo, depois de ter amadurecido em

peia Associação dos Negociantes de New-York. Suas conclusões eram idênticas àquelas que 

do bairro de Vila Buarque. Ribas, apesar de negar o

grande serviço à salubridade pública, tudo 
diminuir as moscas dos centros povoados, e os

seu espirito a convicção de que não andava bem orientado o Serviço Sanitário com relação à 

febre tifoide. Ribas teve contato com o dr. Daniel D. Jackson, incumbido de estudar o assunto

Para Ribas, a mudança do estado sanitário daquele bairro deu-se porque as

Ribas havia explanado a partir do caso

desejo da doutrinação, não conseguiu escapar dessa perspectiva, pois assim terminou este

132 - Ibidcm. p. 280.
’5J-Ibidcm. p.280.
,M-Ibidcm. p.281.

"É. pois, de muito se apreciar, como um 
quanto possa concorrer para afastar ou

"Sem a mais leve intenção de doutrinar sobre o magno assunto já estudado pelos 
competentes, cito apenas os fatos que tenho observado e a minha impressão pessoal, 
talvez errónea, para que tireis as conclusões que julgardes justas. ",S4

No período demonstrativo de 11 anos, venho verificando em S.Paulo ser o mesmo o 
regime do abastecimento de água à capital e que. sem se altçrarem os hábitos de sua 
população, crescente de mais em mais. a febre tifoide, como acabais de verificar, vem 
diminuindo sempre. ” 132

desapareceu, graças à reforma dos domicílios, apesar de continuarem os habitantes a usar a 

mesma água.153

Ribas argumentou que nos bairros mais ricos como Vila Buarque, Campos Elíseos e 

Santa Efigênia, portanto com abastecimento de água de melhor qualidade da Cia Cantareira, 

ocorria uma maior incidência de casos comparada à situação de bairros mais pobres como 

Brás, Belenzinho, São Miguel e Vila Mariana que recebiam água de pior qualidade. Sua 

explicação para essa aparente contradição pautava-se no exemplo do bairro de Vila Buarque, 

bairro muito bem habitado, onde há anos a febre tifoide grassava com intensidade e de onde
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Varíola ou Alastrim? -1910

Um dos trabalhos escrito por Ribas que mais gerou polêmicas, intitulava-se ‘‘Alastrim,

amaas on milk-pox ”, Inicialmente foi apresentado à Sociedade de Medicina e Cirurgia de São

Paulo e publicado na Revista Médica de São Paulo em setembro de 1910. Segundo Ribas, nas

zonas limítrofes de São Paulo e Minas Gerais estava ocorrendo alguns surtos de uma febre

lss-Ibidem. p. 281
156 - Ibidcm. p. 282.
157 - RIBAS. Emílio - "Alastrim, amaas ou milk-pox" In: Revista Médica dc Sâo Paulo, ano Xm.no17. 
15/09/1919. p. 323-339.

Voltando às realizações do Serviço Sanitário de São Paulo, Ribas afirmou que muitos 

males do exterior foram impedidos de entrar no pais e que São Paulo cooperava, mediante 

suas boas condições sanitárias, para o progresso do Brasil, o que significava estar junto com os 

povos cultos da América Latina.'56

eruptiva de grande semelhança com a varíola, mas sendo outra a sua origem. Para ele, os 

diagnósticos clínicos, até então dados, estavam equivocados. Ora era diagnosticada como

A hipótese aceita por Ribas era a de que a chegada dessa doença ao Brasil teria sido 

pela Bahia, região que mantinha contatos comerciais diretos com a África e levada pelos 

sertanejos às outras regiões, como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, estados do sul do país 

e, sobretudo às fazendas de café de São Paulo. A doença observada por outros médicos no 

interior do estado concentrava-se nessa população sertaneja recém-chegada para a colheita de 

café. Além disso, esses homens mostravam-se familiarizados com a enfermidade, tanto no que

investigadores terão prestado um dos maiores benefícios à humanidade, estudando a 
biologia destes insetos e o meio mais seguro de extingui-los. ”

varicela (catapora) ora como doença ainda não classificável. Ribas contra-argumentou não 

poder ser catapora pois não atingia somente crianças e por apresentar reação à vacinação anti- 

varíola. Para Ribas, tratava-se de uma doença observada pelo Dr. W. E. de Korte, no sul da 

África em 1904, denominada ‘amaas’ ou ‘milk -pox”, em consequência da aparência leitosa 

que as vesículas apresentavam.157
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Nessa introdução do trabalho, Ribas reportou-se ao livro “Os sertões” do distinto

Ribas então, destacou os caracteres particulares daquele gente, bem de acordo com a

visão euclidiana:

vizinhos da Bahia e na região sulista do pais.

cientista e apreciado literato Euclides da Cunha, destacando o aspecto etnológico da obra, 

quando esta aborda o problema da formação brasileira no norte do país, as especificidades dos 

jagunços e a função histórica do rio S. Francisco159.

"Essa citação não me parece descabida, porque esses jagunços, como sabeis, são os 
mesmos sertanejos que demandam S. Paulo e o conhecimento dos seus hábitos e índole 
muito concorrem para indicar o itinerário seguido pela moléstia pela primeira vez 
observada no nosso pais. "

se referia ao seu caráter benigno quanto ao seu caráter epidèmico, daí o nome popularmente 

difundido na Bahia de “alastrim”, como algo que se alastra.158

Feita essa apresentação do problema, bem como de sua explicação geral para o 

surgimento dessa nova onda epidêmica no interior paulista, Ribas passou então a listar cinco 

motivos que o levaram a considerar o “alastrim” uma doença clinicamente diferente da varíola

158 - Ibidem. p.323-324.
159 - O caminho percorrido pelo vale do rio S. Francisco seguido pelos sertanejos cra o mesmo, segundo 
Ribas.que os bandeirantes paulistas fizeram no período colonial, dai o termo função histórica de ocupação. Cf. 
Ibidem. p.324.
160- Ibidem. p.324.

“O jagunço, conservando o seu tipo étnico através de três séculos, é um forte, de 
índole aventurosa e irrequieta. Essa robutez física explica as grandes caminhadas a pé, 
centenas de léguas, em busca de trabalho em Estados longínquos. O caráter aventureiro 
e irrequieto desses nossos patrícios, tem sido perfeitamente observado entre nós nas 
turmas de sertanejos que não permanecem em determinados trabalhos, que levam vida 
nomada. que da colheita de café em S. Paulo partem para outros Estados ou regressam 
temporariamente aos seus lares.

"Esses homens, pela sua índole aventurosa, amam o imprevisto, querem conhecer 
novas terras e não trepidam mesmo em trocar a vestimenta rústica do vaqueiro do Norte, 
verdadeira armadura de couro contra os terríveis espinhos das caatingas, pelas 
bombachas do gaúcho do Sul",

Afinal, o que Emílio Ribas queria dizer com todo esse enaltecimento do povo 

sertanejo? Explicar sobretudo o alastramento da epidemia, pois aquela forma de vida, segundo 

suas hipóteses, facilitava a propagação da doença e aqueles homens, vindos de regiões onde 

havia focos da doença, eram vistos por ele como os portadores mais prováveis nos estados
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véra ou natural. Importante destacar aqui

conjunto de fotos

um pequeno casebre em ruínas e com um quarto, em Avaré e que foi fotografado. Segundo

Ribas

brandas, e nos lactantes eram raras

selecionadas que corroboravam com as seguintes afirmações:

1 - A pequena mortalidade para todas as idades entre os não vacinados.

2- A moléstia é menos grave entre as crianças do que nos adultos, abortando frequentemente 
nos lactantes.

3- Ausência da febre secundária. A formação das pústulas se faz mais depressa. Não se nota a 
fetidez verificada na varíola.

4- O aspecto da cicatriz resultante.

5- A maneira de agir da vacina jenneriana.

De acordo com cada motivo explicitado, havia um

Com relação a primeira assertiva, Ribas observou que, mesmo em lugares onde não 

havia os cuidados médicos, o índice de mortalidade era baixíssimo, exemplificando o caso de

"Nesse pequeno quarto estiveram na maior promiscuidade oito doentes não 
vacinados entre crianças e adultos, um dos quais de forma confluente, e no entanto 
restabeleceram-se todos, tendo apenas os alimentos fornecidos pela prefeitura municipal 
daquela cidade. ” 162

161 - Infelizmente não há referência da autoria das fotos, mas em quase todas elas existe um registro impresso 
"M ou H. Vargas Gravuras S.Paulo". No total são 18 fotos, sendo 6 das residências e o restante do quadro 
nosológico de alguns doentes, internados ou não.
162 - Pelas afirmações, embora hão tenha informações precisas sobre o tempo de estadia de Ribas nessas viagens, 
parece ter levado algum tempo para acompanhar o quadro evolutivo. por exemplo.dessa família que residia cm 
Avaré. Este casebre foi fotografado, fotos 1 e 2. conforme anexo.
163 - Iblbidem. p. 327. Fotos 3 e 4. conforme anexo.

sua presença nessas viagens pelo interior de São 

Paulo ocorrida naquele ano, observando e recolhendo dados acerca da doença entre a 

população local . As cidades visitadas foram Avaré, Belo Monte de Pirajú e vizinhanças, Bom- 

Sucesso e Bebedouro. É um trabalho que se pautou muito nas imagens de fotografias tiradas 

das residências, da população e das vítimas diagnosticadas como pacientes do alastrim. Elas 

foram utilizadas como ‘provas’ documentais e científicas daquelas afirmações do diretor do 

Serviço Sanitário.161

A segunda baseava-se em observações feitas em Belo Monte de Pirajú e vizinhanças, 

onde juntamente com o Dr. Carlos Meyer observou um grande número de crianças não 

vacinadas e atacadas supostamente da moléstia em questão. As vesículas formadas eram 

i163. Além disso, Ribas pautou-se num relatório médico
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característica do varioloso durante essa fase de supuração.

moribundos.

Sobre a terceira afirmação, Ribas afirmou que sua observação pessoal combinava 

perfeitamente com a do dr. de Korte, que havia estudado os casos dessa epidemia na África 

do Sul, pois os doentes observados tanto por um quanto pelo outro, não apresentavam febres 

no período de supuração, ou seja, no período de formação e eliminação de pus. O caso

analisado remeteu-se novamente a M. T. e ao parecer do clínico Sayão, que observou a não 

alteração do quadro de temperatura da paciente, bem como a ausência de fetidez, tida como

161 - A foto 4 retratou a mãe amamentando o filho Benedito e a foto 5 mostrava a pequena casa em que os dois 
residiam.

escrito pelo Dr. Góes Sayão, clínico de Avaré, a respeito do recém -nascido de nome Benedito 

e que tinha sua mãe, identificada como M.T., infeccionada pela doença em caso adiantado. 

Apesar do contato entre os dois, o médico e o próprio Ribas concluíram pelo quadro de 

benignidade da doença em relação à varíola, mesmo nos casos em que havia contágio e em más 

condições higiénicas como era a casa dessa família.164

observados que passavam a

Outras observações foram feitas por Ribas com oito pacientes de diferentes localidades, 

sendo um deles levado para o Hospital de Isolamento da capital, único caso em que foi 

encontrado os streptococcos da varíola no pus. Para os demais casos, Emílio Ribas sentia-se 

confortável para afirmar que os pacientes estavam bem, em consequência da ausência de febre 

e de outros fenômenos secundários, sobretudo pelas fotos selecionadas desses pacientes 

impressão, por conta das posições ensaiadas, de não estarem

Emílio Ribas, aqui confirmou um gosto particular que os depoimentos de alguns 

familiares já haviam citado: andar a cavalo. Esse foi o meio de transporte utilizado para sua 

viagem de Avaré para Bom-Sucesso, acompanhado de dois senhores: Getulino Vieira Pinto e 

João Rigue. Além disso, parecia tomar gosto pelo trabalho quase médico-antropológico que 

tais viagens proporcionavam. É rica essa passagem narrada em seu texto:

“Em viagem do Avaré para Bom-Sucesso, em companhia dos senhores Getulino Vieira 
Pinto e João Rigue. pude observar o caso de um mocinho que dava rodeio ao gado nos 
campos denominados do Paixão, dirigindo habilmente o seu cavalo a galope.
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Já para o quinto motivo citado, Ribas dedicou um maior número de páginas, talvez por

ser o lado mais confuso dessa polêmica médica, ou seja, a maneira de agir da vacina para esses

casos considerados de alastrim. Ribas reconhecia o efeito da vacina como “excelente meio

Para Emílio Ribas a vacinação contra a varíola deveria ser feita naquelas pessoas que

profilático” em relação ao alastrim, embora tivessem sido observados casos de alastrim em

quarto motivo apontado por Ribas e que se 

aspecto da cicatriz provocada pelo alastrim, pouco profunda, diferenciando-a da 

varíola que ficava bastante deprimida na pele. Ribas novamente chamou a atenção para as 

semelhanças conclusivas com o dr. de Korte, concluindo que ela muito contribuía para o 

diagnóstico diferencial.166

Poucas palavras foram dedicadas para o 

referia ao

"E assim sendo e considerando que o organismo capaz da evolução da vacina é 
receptivel à varíola, nada mais lógico do que concluir pela necessidade da aplicação 
oportuna deste meio profilático em todas as pessoas anteriormente acometidas da 
moléstia que preocupa agora a nossa atenção.

O procedimento em contrário seguindo as vistas daqueles que ainda julgam tratar-se 
da verdadeira varíola, seria desastroso e cruel, expondo ao contágio desta terrível 
moléstia milhares de pessoas. ”168

Iblbidem. p.329.
166 - Iblbidem. p.329. A foto 9 mostra um paciente já restabelecido, bem trajado e com as cicatrizes 
caracteristicas. segundo Ribas, do alastrim.
167 - Entre outras, citou o relato do dr. Eduardo Lopes, de Ribeirão Preto; do dr. Lamarúne Ribeiro Guimarães, 
clínico cm Uberaba c de informações do Paraná aguardadas por Ribas. Cf. Iblbidem. p.332.
168 - Ibidem. p. 332.

pessoas vacinadas há pouco tempo. Foram elencados vários casos observados por médicos 

clínicos das regiões visitadas e de outras regiões do país que confirmavam tal afirmação.167

desenvolveram o alastrim, pois não concordando em ser ela uma forma atenuada da varíola, 

sua manifestação não poderia garantir imunização contra esta perigosa doença.

Ao avistá-lo a pequena distância reconheci que estava atacado da moléstia e. 
interrogado, disse-me que tinha tido muita febre e dores pelo corpo e garganta durante 
os 3 dias que esteve de cama e que. sentindo-se logo muito bem após o inicio da erupção 
na pele, levantou-se e começou a trabalhar.
Aproximando o seu cavalo do meu pude observar na face as vesículas caracteristicas do 
"milk-pox em começo de supuração, o engorgitamento das glândulas do pescoço e seu 

dolorimento à pressão e congestão para o lado da mucosa da boca.
De casos semelhantes têm conhecimento todos os clínicos do interior. "I6i



Casa rústica onde houve doente de alastrim, em Bom Successo

Casa rústica onde houve doentes de alastrim, em Bom Successo

FONTE: RIBAS. Emílio. Alastrm. amaas ou milk-pox. In: Revista Médica 
dc São Paulo. Ano XIII. n" 17. 15/09/1910. p. 338.



Fls. 1

Casebre em ruínas com um único quarto num arrabalde da cidade de Avare, ooservaoo pui -'«•«>
respeito do alastrim. FONTE: RIBAS, Emílio. Alastrim, amaas ou milk-pox. In: Revista Medica de São Paulo. Ano XIII, n 17,15/09/1910. p. 325.
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Além desses motivos, Ribas especificou outras diferenças básicas entre casos de varíola

e alastrim, distanciando ainda mais os quadros de diagnóstico de uma e de outra, tais como o

caráter das erupções, período de incubação, pulso, dores, febres etc.

Depois de sua explanação, deve ter ocorrido um debate entre os presentes, pois a

Revista publicou uma carta de Emilio Ribas respondendo algumas questões referentes ao modo

Ao longo da exposição, Ribas relatou os casos positivos de evolução da vacina em 

p^pientes que haviam tido o alastrim, através das vacinações feitas a seu pedido em algumas 

localidades por médicos da região ou dos relatos do dr. de Korte.

'®-Ibidem. p.338-339.
170 - RIBAS. Emilio - carta enviada para a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo s/d In: Revista 
Médica de São Paulo, ano Xm. n°17. 15/09/1910. p.339. Ribas também afirmou neste documento 
oportunamente teria esclarecimentos acerca da possibilidade das duas entradas da doença no Brasil, pois iria 
pedir as informações necessárias. No próximo capítulo serão consideradas as polemicas cm tomo desse parecer 
de Ribas, principalmcnte com o dr. Carini. diretor do Instituto Pasteur de São Paulo.

de penetração da doença no estado de São Paulo. Nesta carta, além de reforçar a hipótese de 

serem os sertanejos responsáveis pela difusão do alastrim, Ribas também levantou a hipótese 

de uma outra corrente vinda dos países vizinhos através dos estados sulistas também contribuiu 

para a entrada da moléstia em São Paulo.170

"Em vista de todas as considerações, que venho fazendo desde o principio desta 
comunicação, forçoso é concluir que o alastrim. apresentando uma fisionomia clinica 
muito caracteristica. difere de todas as febres eniptivas até agora conhecidas no nosso 
pais.

Qual seja, entretanto, a sua natureza, a sua etiologia, só as investigações de 
laboratório, só os competentes em medicina experimental poderão oportunamente 
dizer. ”'69
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governo do Estado de São Paulo, de 1913 a 1915.

O primeiro trabalho sobre esse assunto data de 1915, publicado pelo Serviço Sanitário

e nos Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Dividido em duas partes, tratou da

etiologia e da profilaxia da lepra. Ribas se contrapôs às duas explicações correntes na época

para o surgimento desta doença:

caráter contagioso da doença, reforçou a necessidade de

. Essa produção foi em grande parte, resultado de sua viagem à Europa 

e aos Estados Unidos, para acompanhar os estudos sobre a lepra em comisssão oficial do

Estudos sobre a lepra - (1915-1920) 
r

Seguindo com as produções escritas de Ribas, percebe-se uma concentração de seus 

estudos sobre a lepra'7'

destas posturas, pois acreditava no

maior cientificidade no lidar com a questão, cientificidade esta, garantida pela microbiologia:

o contágio ou a hereditariedade. Analisando os extremos

171 - Segundo as definições medicas contemporâneas, o tenno lepra’ é muito pouco utilizado por carregar um 
peso negativo de estigmas vinculado ao passado. A hanseniase. como hoje é tratada, c definida pela ciência 
médica como sendo “tuna moléstia infecciosa determinada pelo Mycobacterium leprae, de curso crónico; etn 
muitos doentes, interrompida por surtos reacionais. manifesta-se por lesões cutáneas e distúrbios neuriticos, 
evoluindo, de acordo com o grau de resistência dos enfermos, seja para a regressão espontânea, seja para o 
agravamento progressivo do quadro clinico, com comprometimento gradua! da pele, mucosas nasal e 
orofaringolaringea. olhos e viceras. " Cf. VERONES1, Ricardo E. - Doenças parasitárias e infccciosas. Rio de 
Janeiro: Guanabara/Koogan, 8o edição, 1988. p. 349.
r2- RIBAS. Emílio - Etiologia c Profilaxia da lepra. Publicações da Diretória do Serviço Sanitário de São 
Paulo/ Anais Paulistas de Medicina c Cirurgia, vol II. n°4 - abril de 1914 e vol. V - n°5. 1915. p. 3.

“Tendo em conta o campo em que se separam os adeptos do contágio e os que 
acreditam na hereditariedade da moléstia como único meio de sua propagação, chega-se 
a verificar nenhuma importância atribuída pelos anticontagionistas ao bacilo de 
Hansen. gérmen aliás considerado a causa eficiente da moléstia por grande número de 
especialistas que estudam a solução do momento.

E assim pensam os adeptos da herança não só porque o gérmen em questão não tem 
encontrado meio de cultura que satisfaça aos experimentadores, como também porque 
as suas inoculações no homem e nos animais são consideradas ainda de efeitos 
incompletos.

Parece-me. entretanto, que tais resultados não autorizam a negar a importância da 
descoberta feita por Arm. Hansen. indicando apenas a necessidade, reconhecida pelos 
especialistas, do aperfeiçoamento da técnica nos Institutos que hoje trabalham em 
pesquisas sobre a moléstia, esforçando-se para nos apresentarem resultados mais 
concludentes que. afastando de vez as objeções dos anticontagionistas. confirmem as 
vistas dos que consideram como única causa eficiente da lepra a invasão do organismo 
pelo bacilo de Hansen. " 172
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comprovar a teoria microbiológica da lepra eram alguns detalhes essenciais e ainda ignorados

ciência pulsou mais uma vez em suas palavras:

febre

aconselhando a proteção dos doentes das picadas dos mosquitos:

1J - Ibidcm. p.5 e 7
174 - Ibidcm. p. 20

que explicassem a biologia do bacilo de Hansen e a forma pela qual era transmitido. E a fé na

Percebe-aqui o quanto a teoria dos mosquitos e as experiências feitas sobre a

amarela marcaram a trajetória de Emilio Ribas, perspectiva essa que não estava isolada, mas 

que era compartilhada com outros cientistas brasileiros e estrangeiros. Em outro momento de 

seu trabalho, observa-se a ênfase na possibilidade dos agentes intermediários de transmissão,

Na segunda parte de seu trabalho intitulada ‘Profilaxia da lepra’, Ribas retomou os 

tempos bíblicos, da Grécia antiga e da Idade Média onde a prática do isolamento já se fazia 

eficazmente e que lançou-se mão modemamente da mesma providência para atenuar as

Fatores amplamente associados à lepra como a miséria, pobreza, alimentação precária 

eram considerados por Ribas como causas ocasionais ou adjuvantes. O que faltava para

“De acordo com as idéias que expendi sobre a etiologia deste morbus convém também 
colocar em destaque uma providência que considero de máxima importância para evitar 
a sua propagação. Refiro-me à conveniência de proteger os leprosos por meio de 
cortinados nos leitos ou de telas apropriadas nas aberturas dos cômodos, 
principalmente durante a fase aguda da moléstia, no período febril, quando se nota a 
bacilemia na lepra, evitando-se desta maneira que os mosquitos ou outros insetos 
sugadores de sangue encontrem o bacilo infeccioso na corrente circulatória.

“O tino e competência dos experimentadores são capazes, estou certo, de vencer as 
dificuldades que rodeiam o problema, chegando a nos mostrar de um modo evidente a 
prova experimental da transmissão da lepra e então teremos uma segura orientação que 
nos há de fornecer as verdadeiras armas de combate contra o flagelo.

(...) Na lepra tudo leva também a acreditar na existência de um transmissor, ainda 
indeterminado, do bacilo de Hansen. explicando-se assim os casos em que, apesar da 
convivência intima com leprosos, a propagação do mal não se efetua, como acontece 
com o paludismo. o mal de Sião e outras moléstias quando ausente o veiculador 
necessário ao gérmen patogênico.

Serão os mosquitos, o percevejo, o piolho, a pulga, o ácaro da sarna, como pensam 
alguns observadores, os responsáveis pela propagação do mal?

(...) Apesar das observações epidemiológicas e dos experimentos de laboratório 
serem as mais das vezes contraditórios, confesso que o meu espirito se inclina, cada vez 
mais. a acreditar na necessidade de um agente intermediário para que a moléstia se 
propague. 3
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experiências realizadas nas ilhas do

Havaí, feitas por cientistas estrangeiros, principalmente norte-americanos foram altamente

elogiados por Ribas nesse primeiro trabalho sobre lepra. Ribas expôs o parecer do dr.

Jeanselme, médico defensor do isolamento dos leprosos em ilhas distantes e o posicionamento

do dr. Osvaldo Cruz, que num artigo escrito em 1913 propôs o aproveitamento das instalações

Mas como se verificará mais adiante, esse posicionamento logo se modificou, uma vez

que Ribas, a partir de outros referenciais, passou a defender outras medidas para o problema

da lepra.

isolamento de leprosos da capital federal e de outras regiões do pais, na forma de colónia, com

A construção de uma colónia de leprosos e as

Destacam-se, por enquanto, alguns pontos que permearam esta e outras publicações de 

Emílio Ribas acerca do tema. Sua preocupação “humanitária” com as instalações dos asilos

Retomou também um pequeno histórico das conferências internacionais sobre a lepra, a 

primeira ocorrida em Berlim em 1897 e a segunda ocorrida em 1909 em Bergen, ocasiões em 

que o isolamento foi entendido como medida fundamental para impedir a propagação da 

doença.

no arquipélago do Havaí, e na

para leprosos era constante e vinha acompanhada também de uma preocupação com a 

efetividade da ação dos órgãos de saúde pública para dar fim ao problema, eliminando pouco a 

pouco, os focos de disseminação da doença. Outra preocupação se dava em tomo da

bibliotecas, oficinas, escolas, casas de diversão, hospital e desenvolvimento de atividades 

ligadas à agricultura, comércio e indústria.176

consequências de uma intensa explosão desta moléstia

Noruegaf...).175

existentes de um lazareto já existente na Ilha Grande e a construção de outro para o

115 - Ibidcm. p. 9. Ressalta-se que o dr.Lutz antes de assumir a direção do Instituto Bacteriológico trabalhou nas 
ilhas do Havaí à convite do professor Paul G.Unna. de Hamburgo, estudando a lepra no Lcprosário de Molucai. 
Além disso, o Bacteriológico vinha desenvolvendo algumas pesquisas sobre o assunto desde o início de seu 
funcionamento. É interessante notar que a hipótese de haver um inseto intermediário, transmissor do bacilo de 
Hanscn foi também analisada peio dr. Lutz num período posterior, quando já trabalhava no Instituto Oswaldo 
Cruz. Em 1939 foi publicada nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz um artigo seu. em português e inglês 
intitulado “.-1 transmissão da lepra pelos mosquitos e a sua profilaxia .
176-Ibidem. p. 17 c 18.
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O ufanismo nacionalista e, particularmente paulista de Ribas, não escondeu de forma

lepra.

alguma sua insatisfação com a maneira pela qual até então, os governos brasileiros, tanto 

federal quanto estadual, vinham se portando a respeito do tratamento, profilaxia e controle da

1 Ibidem. p. 14.
I7í- Ibidem. p. 15

“Neste particular nada há feito no nosso pais, não só pela ausência de uma 
condição indispensável, isto é, dos estabelecimentos apropriados à sequestração 
compulsória, como pela falta da lei que autorize a execução dessa medida.

Devendo-se. pois, concluir logicamente que as primeiras providências a tomarem-se 
para iniciar com sucesso a campanha anti-leprosa no Brasil, serão a realidade de tais 
estabelecimentos e a decretação da lei que tome obrigatório o isolamento dos leprosos.

Nesse momento nada há que impeça eficazmente o trânsito dos leprosos entre os 
Estados e municípios, situação esta altamente prejudicial aos interesses da saúde 
pública, mas que tem sido tolerada pela falta de locais adaptados para a conveniente 
segregação. ”171

Aqui percebe-se a adesão irrestrita de Ribas aos métodos compulsórios de internação 

dos adoentados sob o código legislativo nacional. A contraposição a este caráter autoritário 

ficava por conta daquela preocupação com as instalações desses espaços de isolamento, 

garantindo conforto, lazer e limpeza aos internados. Se por um lado Ribas afirmava que tais 

medidas cerceavam o indivíduo dos seus direitos enquanto cidadão livre, tal cerceamento 

deveria ser compensado pelo ‘bem-estar’ proporcionado pelo saber médico. Critico da 

situação dos hospitais existentes no país que lidavam com a lepra, Ribas reclamava da 

insuficiência absoluta de tais espaços para sua erradicação total.

“Convém consignar que é nulo, em relação ao que precisa ser feito, o papel dos 
nossos hospitais na profilaxia da lepra, não só por terem eles lotação muito pequena, 
como por existirem em número muito diminuto, acrescendo ainda a circunstância de não 
ser obrigatória a permanência dos enfermos.

(...) tem-se a impressão de serem eles procurados principalmente quando aparecem 
as graves complicações, quando se processa uma fase aguda da lepra ou uma moléstia 
intercorrente. e que. desaparecido o motivo de entrada, os leprosos continuam a sua 
habitual peregrinação, disseminando o contágio.

cooperação do poder público, tanto federal como estadual e municipal, para juntos construírem 

um “pais moderno”, onde doenças como a lepra, não atravancassem o caminho da 

prósperidade económica e não afastassem o elemento estrangeiro, que no seu entender, era 

necessário para o progresso do país tanto quanto a formação de uma população forte.177
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Emílio Ribas posicionou-se, portanto plenamente favorável ao isolamento compulsório

dos leprosos, porém afirmando que o melhoramento das instalações e a oferta de atividades os

respeito do tratamento de pacientes mais abastados da sociedade.

direto como por aqueles que, como ele, pensavam

atrairiam por livre e espontânea vontade. Além do isolamento em locais adequados segundo as 

normas médico-sanitárias, Ribas defendia a possibilidade do isolamento domiciliar e aqui toma-

Feitas essas considerações, Emílio Ribas enumerou as várias fontes de contágio da 

doença: ulcerações de pele, parasitas, mucosa nasal, escarros. Era, portanto, vital cuidar da 

limpeza dos corpos individualmente, dos objetos, vestuário e dos domicílios. Tais cuidados 

com a higiene eram indicados segundo Ribas, não só por aqueles que acreditavam no contágio 

na possibilidade de um transmissor especial.

se perceptível tanto quanto havia no próprio regimento sanitário, algumas diferenciações a

1 Ibidcm. p. 15
180 - Ibidcm. p. 16.
181 - Ibidcm. p. 18

Ou seja, quando as inspeções domiciliares dessem parecer favorável às condições de 

higiene das residências, o que minava com as possibilidades daqueles que morassem em casas 

pobres, pequenas e aglomeradas não serem enviados aos leprosános.

1 Quanto às Associações Protetoras dos Morféticos, Ribas também não deixou por 

menos. Embora de maneira bastante ponderada, o diretor do Serviço Sanitário considerava que 

as ações caridosas não contribuíam para o fim do problema, muitas vezes, ao contrário, 

facilitavam o trânsito dos doentes de uma cidade a outra.

“Como já tenho me manifestado considero como fator principal para a solução do 
magno problema a fundação de colónias de leprosos, por todas as razões expostas e 
principalmente pela que se refere aos enfermos miseráveis e que levam vida nómade, 
propagando com frequência a doença.

Em complemento, porém, a essa indispensável providência, acho que se deve 
consentir no isolamento domiciliário, quando este forefetivo e em suficientes condições 
de salubridade, a juízo das autoridades sanitárias. ”

“É muito simpática e respeitável a bondosa e nobre intenção do povo paulista no 
movimento de caridade em favor destes infelizes, mas é forçoso reconhecer que do ponto 
de vista da profilaxia da moléstia, quase nada adiantouf...) "I8°

(...) naturalmente à ausência de conforto e diversões em alguns hospitais do nosso 
pais, os doentes chegam ao ponto de detestar tais estabelecimentos, preferindo, ao 
abrigo neles recebido, o viver miserável e penoso dos leprosos ambulantes. " 179
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Ao final, Ribas disse achar nulo o papel da hereditariedade na propagação da doença e

órgãos de saúde. Tais mudanças, longe de significar evolução do pensamento de Ribas,

elucidam a dinâmica de construção do conhecimento e dos posicionamentos científicos que

não se dá numa linha evolutiva. Elas remetem muito mais ao tempo vivido e histórico de um

médico profundamente envolvido nos temas estudados e nos projetos políticos de reforço do

sanitarismo como alicerce de um novo país que deveria curar as mazelas da insalubridade.

Tanto nessa explanação quanto nas outras a respeito da lepra, percebe-se um intenso 

contato de Ribas com médicos de outras localidades, bem como o seu conhecimento efetivo a

Entre 1914 e 1915, as medidas aconselhadas por Ribas para o combate à lepra foram:

1- Notificação compulsória de todos os casos de lepra.
2- Fundação dos asilos-colônias, de acordo com os preceitos de higiene e onde os doentes 
encontrem o máximo conforto moral e tudo que possa atenuar os seus padecimentos físicos.

acompanharam todos os demais trabalhos escritos por ele a respeito da lepra, de 1916 a 

1920183 Porém algumas modificações foram feitas, como dito anteriormente, de acordo com

as novas referências utilizadas por Ribas e que demarcavam uma posição mais flexível dos

São Paulo. Profilaxia da lepra" trabalho apresentado ao 1 Congresso Sul - Americano 
„..... o.^__ 1918 çl_28

cprosária Modelo de Santo Angelo no combate à lepra, no Brasil e no 
Medicina e Cirurgia de São Paulo. 1920. p. 14-18.

182 - Ribas citou o caso do norte do Paraguai e o seu contato com o médico inglês John W. Lindsay que 
trabalhava como clínico há 15 anos da cidade de Belém, naquele pais, e escreveu um artigo a respeito do 
contágio da lepra. A partir deste material. Ribas entrou em contato, solicitando informações mais precisas a 
respeito da rápida propagação da doença no Paraguai. Tal solicitação foi atendida. Ribas também entrou cm 
contato com um adminsitrador de fazenda pertecente à Brasilian Land Cattlc. Colonization Company, situada 
no Brasil, mas limitando-se com a Bolívia. O admnistrador informou a Ribas que a maioria dos trabalhadores 
eram paraguaios c que a presença destes também era comum em Mato Grosso. Cf. Ibidem. p. 21 e 22.
183 - Os outros trabalhos escritos por Ribas a respeito da lepra foram os seguintes:
"Lepra, sua frequência no Estado de São Paulo, meios profiláticos aconselháveis" Trabalho apresentado ao 
Primeiro Congresso Medico Paulista em 1916 In Em memória de Emílio Ribas no transcurso do cinquentenário 
do seu falecimento 1925-1975. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria do Estado da Saúde. 1975.
". I lepra- Respostas à indagações feitas pela Associação Protetora dos Morféticos." São Paulo: Pocai & 
Comp.. 1917. p. 1-39.
"Frequência da lepra cm
de Dermatologia c Sifilografia. São Paulo: E.Riedel & Comp.. 
"Profilaxia da lepra - A influencia da Lcprosária Modelo de ! 
estrangeiro" In Boletim da Sociedade de -

reípeito dos eventos internacionais ocorridos em tomo do tema e das pesquisas em 

andamento. Ribas ainda reforçou a importância do estreitamento de relações com os países 

latino-americanos através de convénios sanitários para garantir a não propagação do mal pelas 

fronteiras.182

resumiu as principais medidas aconselhadas durante sua exposição. . Tais medidas
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11- Enquanto não se tomar efetivo o isolamento, não deve ser permitido ao doente de lepra:

competente.

morar em casa de habitação coletiva ou ser empregado em repartições públicas; trabalhar em 

estabelecimentos semelhantes; empregar-se em casas em que sejam

manipuladas substâncias alimentícias, tais como hotéis, casas de pasto, confeitarias, armazéns 

de comestíveis, cafés, etc.; ser ama de leite, empregado de servir, copeiro, evitando enfim toda 

contato imediato com outras pessoas ou com objetos a elas 

casas de divertimento ou os lugares públicos como

profissão que o coloque em 

destinados; frequentar igrejas, teatros e

fabricas, oficinas ou

quaisquer veículos sem o prévio consentimento da autoridadejardins etc.; viajar em

Já em 1916 ocorreram algumas modificações. Foi acrescentada a necessidade de 

“decretos dos poderes competentes, para facilitar a profilaxia do mal e a fundação dos asilos- 

colônias, em lugares de fácil acesso, de acordo com os preceitos de higiene e onde os doentes 

encontrem o máximo conforto moral e tudo que possa atenuar os seus padecimentos

3- Nas colónias serão isolados os leprosos pobres e nos domicílios os que sujeitarem à 
vigilância médica e tiverem os recursos suficientes para a eficaz aplicação dos preceitos de 
higiene.

4- Proteção das famílias dos leprosos indigentes.

5- Isolamento prompto (pronto)dos recém-nascidos, filhos de morféticos, para lugar 
convenientemente adaptado e onde serão criados livres das fontes de contágio.
6- Impedir a importação de casos de lepra do estrangeiro, tanto pelos nossos portos como 
pelas fronteiras.

7- As mudanças de residência dos doentes serão comunicadas às autoridades sanitárias, para o 
efeito das desinfecções e vigilância médica.

8- Desinfecção pessoal dos doentes, dos seus cômodos, roupas e todos os objetos de uso; as 
suas excreções devem ser recebidas em vasos cobertos, contendo uma solução desinfectante e 
levadas ao esgoto.

9- Proteção dos doentes por meio de cortinados nos leitos ou telas nas aberturas dos cômodos, 
principalmente durante o período febril.

10- Rigoroso asseio das casas ocupadas pelos doentes e das suas dependências.
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físicos”.

outras pessoas (norma 11), no documento seguinte esse item foi suprimido. O .que levou Ribas

a pensar essas alterações?

Ribas deixou registrado o fato de que o Secretário do Interior de São Paulo daquele

casos esporádicos. E Ribas destacou o caráter liberai do regime adotado nos países nórdicos:

Suécia para a lepra e que foram dadas pelo encarregado de Negócios em Estocolmo, 

dr.J.P.Rodrigues Alves. Este afirmou que a doença achava-se extinta e que existiam somente

período, Oscar Rodrigues Alves, solicitou informações sobre os procedimentos adotados na

rigido ao leproso enquanto esse não estivesse devidamente isolado do meio social, proibindo- 

lhe frequentar lugares públicos e trabalhar em atividades que necessitassem o contato com

Num curto espaço de tempo, Ribas modificou significativamente algumas de suas 

afirmações feitas no trabalho anterior de 1915 e estas modificações foram explicitadas nas 

recomendações normativas. Assim, se num primeiro momento Ribas defendeu um controle

“É de notar ainda um fato que demonstra o quanto é liberal o sistema ali seguido, 
isto é. o isolamento obrigatório nunca ocorreu nos tempos modernos na Suécia e. mesmo 
nos casos em que esforços foram feitos no sentido de obrigar os doentes (aptos para a 
propagação da lepra) a voltarem para o asilo de Jãrfso. de onde tinham ° 
Governo declarou que o enfermo não podia ser obrigado contra a sua vontade.

184 Além disso foi retirado o aconselhamento que proibia o convívio do leproso em 

qualquer ambiente coletivo.

184 - Cf. RIBAS. E. - “Etiologia e Profilaxia da lepra”. Publicações da Diretória do Serviço Sanitário de São 
Paulo/ Anais Paulistas de Medicina c Cirurgia, vol n. n°4 - abril de 1914 e vol. V - n°5. 1915. p.22 c Lepra, 
sua frequência no Estado dc São Paulo, meios profiláticos aconselháveis’ ( Trabalho apresentado ao Primeiro 
Congresso Médico Paulista em 1916) In Em memória dc Emílio Ribas no transcurso do cinquentenário do seu 
falecimento 1925-1975. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria do Estado da Saúde. 1975. s/p. Os itens 
cm negrito demarcam as alterações feitas por Ribas de um ano ao outro no que se refere às medidas indicadas 
para evitar c combater a lepra. Tais recomendações da versão de 1916 foram reproduzidas nos demais trabalhos 
escritos por Ribas sobre a lepra.
185 - RIBAS. Emílio - "Lepra, sua frequência no Estado de São Paulo, meios profiláticos aconselháveis" 
Trabalho apresentado ao Primeiro Congresso Médico Paulista em 1916 In: Em Memória de Emílio Ribas no 
transcurso do cinquentenário do seu falecimento 1925-1975. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria do 
Estado da Saúde, 1975. (s.p.)

Outra modificação feita refere-se à fundação dos asilos-colônias, pois nas 

recomendações de 1916 foi incluída a necessidade de que o local fosse de fácil acesso (II- 

norma 3), portanto não mais em ilhas distantes, como era recomendado pelos médicos norte- 

americanos que pesquisavam no Havaí e nas Filipinas e que Osvaldo Cruz se baseou para
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defender a proposta de utilização da Ilha Grande

outras nacionalidades, principalmente europeias, mas também do próprio Estados Unidos

distância, o transporte adequado, os gastos etc:

a

Mas ainda não havia rejeitado totalmente a idéia do isolamento em ilha nesse parecer:

conforto dos doentes

começaram a protestar contra essa prática que repelia para os confins do mundo aqueles que 

precisam de um tratamento mais humanizado. Para Ribas esse era um aspecto fundamental de

E, após a transcrição desse parecer pelo próprio Ribas, veio o reconhecimento mais 

radical de que deveria rejeitar integralmente o isolamento em ilhas:

‘Pensando, porém, maduramente sobre o assunto reconheci, depois, que o melhor é 
não indicar ilha alguma, porque todas elas, mesmo as de fácil acesso, mostrarão aos

186 - Ibidcm
18 - Ibidcm
188 - Ibidcm.

como lugar adequado para a construção desta 

colónia, justamente pela distância geográfica que dificultaria o contato e o trânsito dos 

leprosos nos meios urbanos do Rio de Janeiro. 0 procedimento de isolar os leprosos em asilos 

construídos em lugares distantes passou a ser condenado, várias associações e médicos de

controle da situação pelos médicos, pois acreditava que a constante peregrinação dos enfermos 

iria cessar à proporção que fossem sendo fundados asilos apropriados para recebê-los.186

Ribas rejeitou tal projeto, contra-argumentando alguns problemas decorrentes como a

“Foi por assim pensar que. chamado a dizer a minha opinião sobre a escolha de uma 
ilha para a criação de uma colónia de leprosos, tive logicamente de dar parecer 
desfavorável.

O degredo, nesse caso, ficou plenamente caracterizado. porque para atingir a ilha 
em questão, gastei de Santos 12 horas e meia com o mar calmo e viajando a bordo do 
rebocador “Sul América”, da Companhia de Docas.

Depois, tratando-se de uma travessia em mar costeiro, quase sempre um verdadeiro 
martírio para as pessoas sãs. como classificá-la quando os passageiros forem os 
afetados da cruel e dolorosa moléstia?

(,..)As despesas serão anormalmente elevadas, principalmente as de transporte, e seri 
a muito extravagante e inexequível o pensar-se no aluguel de embarcações para 
condução dos leprosos. ",a7

“Declaro, todavia, que daria o meu parecer favorável à criação da colónia em questão 
em uma ilha que apresente os requisitos necessários ao conforto dos doentes e 
principalmente, o de fácil acesso. ”188

Consultado para dar seu parecer sobre a construção do leprosário de Ilha Grande,
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uma hora de viagem da estação

189-Ibidcm.
Ibidcm.

191 - RIBAS. Emílio - "Frequência da lepra cm São Paulo, profilaxia da lepra". Io Congresso Sul-Americano de 
Dermatologia c Sifalografia. São Paulo: Riedcl &C. 1918. p. 7. Embora Ribas quisesse aqui enfatizar a 
proximidade do leprosário com o espaço urbano, este não deveria, pelo menos nesse projeto, ocupar regiões 
muito próximas da cidade.

"De um lado, o exemplo benéfico dos países escandinavos e os conhecimentos mais 
perfeitos sobre a lepra; de outro lado, os desastres provocados em toda parte e 
principalmente por terem dado maus resultados os serviços dirigidos pelo governo 
norte-americano, quando se destaca, entre as medidas empregadas o desterro dos 
doentes. ’’,9°

doentes a intencional idéia de prisão, dificultando, por isso, a profilaxia ", 'w

idéia era construir um

Além de outros trabalhos sobre a lepra, muito semelhantes aos dois primeiros, Ribas, 

apresentou um projeto de construção de um leprosário, de autoria do engenheiro arquiteto dr. 

Adelardo Soares Caiuby, por incumbência da Associação Protetora dos Morféticos, de São 

Paulo e que contou com a colaboração do Serviço Sanitário, no Congresso Sul-Americano de 

Dermatologia e Sifilografia em 1918. Resultado de suas reflexões e estudos acerca do tema, a 

leprosário-modelo, nos campos de Santo Ângelo, distantes 4 

quilómetros da Estação de Ferro Central do Brasil, situados na zona de trens de subúrbios da 

capital de São Paulo, gastando o tempo de pouco mais de 

Santo Ângelo para a cidade. 191

Além disso, foi incorporado para as normas recomendadas de 1916, o apoio 

constitucional dos poderes públicos aos projetos sanitários de combate à lepra, reivindicação 

presente na publicação anterior, mas que não havia aparecido como norma.

Um outro dado interessante que esse conjunto de publicações de Ribas sobre a lepra 

trouxe, refere-se a uma certa contradição da sua figura, no sentido de que suas ações sanitárias 

foram marcadas pelo caráter enérgico e centralizador, mas nesse momento parece ter 

reconhecido a possibilidade de outras formas de tratamento diferenciadas daquele caráter 

compulsório e legalista. Mesmo que parcialmente, esse parecer mais aberto em relação aos 

projetos de profilaxia da lepra, demonstram uma diversidade de idéias que influenciaram sua 

trajetória, um republicano convicto, elogioso dos Estados Unidos, mas também atraído pela 

flexibilidade de alguns países do continente europeu ao lidar com a questão da saúde pública:
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Conferências (1921 e 1922)

que possuíam um aspecto sombrio de hospitais da morte e atuavam muito mais como focos da 

doença e menos como lugar profilático. Ribas manteve acesa sua convicção na microbiologia 

mesmo se tratando de uma doença que requeria práticas consideradas tradicionais em termos 

de profilaxia como o próprio isolamento ao qual Ribas também apoiava:

A perspectiva de Ribas era inovar a concepção do leprosário como um fator decisivo 

de combate à lepra, sua expectativa era a de minar com a imagem tétrica dos asilos existentes

Na condição de aposentado do Serviço Sanitário escreveu mais dois trabalhos que 

muito se respaldaram em históricos de sua administração e que foram apresentados em forma 

de conferências. A primeira delas foi realizada no Instituto de Higiene em novembro de 1921 e 

tratava da febre tifoide. Tinha um caráter de homenagem ao dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, ao 

corpo docente e aos alunos da Faculdade de Medicina de São Paulo. E Ribas não deixou por 

menos. Teceu longos elogios a todos: Arnaldo Vieira por sua dedicação ao ensino médico no 

país e ao Serviço Sanitário, enquanto diretor do Instituto Vacinogênico e aos alunos pela 

coragem e dedicação demonstradas no período de epidemia de gripe espanhola.194

E o projeto do qual sou portador tem como aspecto principal o de uma pequena 
cidade onde se notam os hospitais que devem receber os doentes na fase aguda da lepra, 
em determinados períodos do mal. nas manifestações intercorrentes da moléstia, e 
quando atacados de outras doenças infecto-contagiosas. A não ser nessas condições, os 
leprosos residirão em suas casas, gozando de uma vida livre, e os que possuírem ainda 
resistência orgânica hão de ter a confortante idéia da sua utilidade social, trabalhando 
de preferência nas profissões que exerciam quando eram sãos. "I92

192 - Ibidem. p. 8 c 9
Ibidem. p.l I

**- RIBAS. Emílio - "Questões de Higiene - a febre tifoide cm São Paulo c o seu histórico" - Conferencia 
realizada no Instituto de Higiene em 9/11/1921 In: Arquivos de Higiene c Saúde Pública. São Paulo. 27 (91): 
1962. p. 43-62.

"Outro ponto que há de minorar a cruel sorte dos leprosos, porque constitui para 
eles uma fundada esperança, facilitando também a profilaxia, será a edificação de um 
pavilhão científico em Santo Angelo para todas as pesquisas sobre a lepra. - o que 
demonstra que o projeto realiza uma diretriz mais cientifica e mais humana no combate 
ao mal de Hansen. abandonando, por essa forma, o reprovável sistema de fazer apenas 
depósitos de leprosos inteiramente segregados da sociedade e aos quais falta toda a 
espécie de conforto, como acontece na maioria dos casos. (Grifo meu)
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A outra conferência também retomou seus trabalhos sobre a febre amarela e foi

pronunciada no Centro Acadêmico “Oswaldo Cruz” da Faculdade de Medicina de São Paulo

em novembro de 1922. Sua narrativa construiu uma história evolutiva, no sentido de reforçar

enfrentados no passado.

os problemas do começo de sua administração até os anos 20, quando já controlada a doença 

em São Paulo, embora reconhecendo-a como perigo iminente.195 Esta conferência também será

retomada no próximo capítulo, por trazer a própria versão de Ribas a respeito das polêmicas 

em tomo da febre amarela, bem como seu posicionamento nos anos 20 a respeito de problemas

195. RIBAS. Emílio - -Campanhas Sanitárias - A febre amarela”. Centro Acadêmico O-maldo Cruz. Proienx. 
1962. p. 1-22.

Ribas relembrou o árduo começo dos trabalhos do Bacteriológico, fez um balanço do 

processo seu de atuação enquanto diretor do Serviço Sanitário e justificou seus 

posicionamentos diante do agravamento do problema ocorrido em 1908 e que no capítulo 

próximo será analisada junto às outras polêmicas em que se envolveu.



Capítulo IV

4.1 - Os caminhos incertos da Microbiologia

RELAÇÕES CIENTÍFICAS E POLÊMICAS MÉDICAS NA 

ADMINISTRAÇÃO SANITÁRIA DE EMÍLIO RIBAS

"O pernilongo traz em suas asas o ridículo para a classe 
médica " (Artur Mendonça)

“Só conheço um ridículo: o da ignorância pretenciosa ” 
(Pereira Barreto)

uma maior legitimidade não se deu somente

impôs pela verdade de seus argumentos científicos, mas por uma luta concreta de homens que,

Algumas reflexões feitas no segundo capítulo indicaram 

constituição da microbiologia enquanto ciência no século XIX. Mesmo no final deste e início 

esforço muito grande por parte dos médicos e cientistas 

reconhecimento enquanto detentores de um saber maismicrobiologistas para alcançarem o

preciso e eficiente no que se refere aos diagnósticos e profilaxias das doenças. Esta luta por 

no espaço laboratorial, a microbiologia não se

o processo conturbado de

“O Stegomyia fasciata é incontestavelmente o transmissor mais 
importante - único demonstrado - da febre amarela. ” 
(Emílio Ribas)

do século XX, foi preciso um
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Com relação a Emílio Ribas, havia muita preocupação de sua parte não só em estar 

concatenado com o que havia de mais inovador na medicina sanitária e na microbiologia, como 

também em emitir sua opinião a respeito das diversas polêmicas médicas em que se envolveu. 

Seus referenciais estrangeiros eram os dos centros europeus, passando também pelos norte e 

sul - americanos.

defendendo seus pressupostos, tentavam conquistar 

medicina e da saúde pública.

novas frentes de atuação no campo da

Quanto ao Brasil, a dinâmica desses grupos de médicos que estavam atuando em 

algumas frentes da saúde pública sob o novo referencial das inovações laboratoriais de 

diagnóstico, necessitaram compartilhar suas experiências, anseios, dúvidas e convicções entre 

si. A atuação desses grupos, numa perspectiva de normatização das práticas microbiológjcas, 

consolidou-se pouco a pouco, num processo tenso de disputas e mediado por visões de 

doença, de corpo e de mundo altamente diversificadas. A cada diagnóstico de. alguma doença 

pautado na microbiologia, reações de outros meios médicos e de outros setores sociais, 

ocorriam, algumas vezes mais intensas e em outras mais tímidas, contrapondo-se àquele 

universo de micróbios.

Nesse sentido, os intercâmbios científicos feitos entre pesquisadores estrangeiros e 

brasileiros, e entre esses últimos, revelam uma outra dimensão da produção do conhecimento 

científico no Brasil que se distancia das posturas mais convencionais de história das ciências no 

pais que concebem tais interações com o exterior apenas como reflexo do estado de atraso e 

dependência brasileiro com relação às ciências. Trata-se aqui de perceber a complexidade 

dessas relações, na medida em que se percebe o esforço concreto desses “homens brasileiros 

de ciência” em falar a mesma língua dos foros científicos europeus e de outros centros. Além 

disso, diante de alguns relatos e textos de época dos cientistas estrangeiros que tiveram 

contato com os pesquisadores brasileiros, é perceptivel a respeitabilidade com que eram

Ao mesmo tempo, havia divergências entre os próprios bacteriologistas, muitos deles 

levantando uma bandeira própria a ser defendida nos debates e publicações, ao lidar com 

diagnósticos, etiologias e profilaxias das enfermidades.
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Assim, as fontes utilizadas para elucidação deste clima de disputas no qual os médicos

se envolveram configuraram um conjunto bastante diversificado: relatórios, artigos, referências

bibliográficas e correpondências, estas últimas trazendo dados novos a partir das relações mais

pessoais dos médicos. As correspondências de Emílio Ribas com seus “pares” formaram um

recebidos quando para o exterior viajavam, além do grande interesse que demonstravam com 

relação aos estudos aqui desenvolvidos, principalmente aqueles que tratavam de doenças 

consideradas especificas da região dos trópicos e que ainda não tinham uma explicação 

enquadrada na perspectiva microbiológica em termos de etiologia e profilaxia.

que já foi previamente analisado no

conjunto bastante instigante na medida em que revelaram a necessidade de troca de suas idéias, 

um universo polêmico de disputas e

"Para compreendermos a lógica dos acontecimentos é essencial não os enquadrarmos 
segundo as coordenadas de espaço e tempo atuais, em que os juízos de valor a seu 
respeito estão frios e solidificados, mas segundo as coordenadas da época, em que 
emergiram sob a forma de enunciados ainda problemáticos, de apostas incertas no 
mundo ruidoso da ciência em ação, com suas controvérsias teóricas e disputas de 
prioridade. "

pesquisas e dúvidas. Ao mesmo tempo, adentraram

em outras fontes. Das correspondências

1 - Cf. BENCHIMOL. Jaime L. & TEIXEIRA. Luiz Antônio - Cobras, lagartos & outros bichos: Uma história 
comparada dos institutos Oswaldo Cruz c Butantan. Rio dc Janeiro: Editora UFRJ. Fundação Oswaldo Cruz. 
Casa dc Oswaldo Cruz. 1993. p.34. Sobre a expressão "Ciência cm ação ' consultar LATOUR. Bruno - Science 
in action. Cambridge: Harvard University Press. 1987.
2 - O conjunto dc correspondências enviadas ou escritas por Emílio Ribas, levantado nos arquivos do Museu dc 
Saúde Pública Emílio Ribas e da Casa dc Oswaldo Cruz abarcou praticamente todo o período estudado para esta 
dissertação, embora em alguns anos, o número de correspondências encontrado tenha sido mais escasso do que 
cm outros.

adversidades do meio médico, pouco acessível 

elencadas, aquelas que foram enviadas a Ribas por médicos, funcionários, políticos e amigos 

são numericamente mais expressivas do que aquelas escritas por ele2. Vale aqui alertar para a 

opção metodológica em retroceder novamente no tempo e remeter a algumas considerações ao 

capitulo anterior, baseado somente nas obras escritas por 

Ribas. Agora, busco articular um outro referencial de documentos, sobretudo as 

correspondências e a documentação oficial do Serviço Sanitário do período retratado, que 

possibitaram a percepção de algumas articulações feitas por Ribas enquanto administrador 

sanitário. Essas articulações certamente influenciaram ou motivaram suas publicações, 

concebidas neste trabalho como importante estratégia de fortalecimento de suas convicções
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4.1.1 - Prenúncio dos conflitos - o difícil começo da carreira médico-sanitária de Ribas

atuação enquanto médico sanitarista, havia uma indisposição pessoal

Campinas:

Em uma delas, datada de 1896, na qual provavelmente Ribas pediu afastamento de seu 

cargo de chefe da comissão sanitária de Campinas por algum desentendimento com o 

engenheiro sanitário3, o Secretário do Interior, Antônio Dino da Costa Bueno contemporizou

científicas, reforçando ainda mais o entendimento de sua trajetórií 

constante luta peio reconhecimento de sua atuação.

a indisposição, no sentido de manter a atuação médica e a atuação de engenharia de ambos em

uma vez que Ribas previa maior respeito à sua autoridade, seja como chefe de comissão ou 

diretor do Serviço Sanitário, ambos, cargos de comando e que nem sempre eram reconhecidos 

integralmente por outros profissionais, haja vistáias constantes reclamações.

Emilio Ribas desde quando chefe dessa comissão, demonstrava ser uma pessoa bastante 

sensível frente aos desagravos que outros pudessem lhe fazer. A palavra “mágoa” apareceu 

com frequência nas correspondências. No entanto, face às resistências encontradas durante sua 

com tais circunstâncias,

ia médico-científica como uma

“Sobre o que me informa relativamente ao seu proceder como chefe da comissão à 
seu cargo creio não haver razão em estar agastado com o Dr. Engenheiro Sanitário 
que de forma alguma em seu parecer teve intenção de magoá-lo. Acredito, e nesse 
sentido já manifestei-me em carta que lhe dirigi anteriormente que muito tem me 
agradado os serviços que tem prestado à Campinas, à contento de todos, 
compreendendo também seus dignos companheiros da comissão. Apraz-me muito saber 
que o Estado Sanitário ai continua bom. e que este ano não teremos epidemia nessa 
cidade. ” 4 (grifo meu)

Tal correspondência é reveladora de uma realidade menos harmónica daquela que 

muitas vezes é idealizada, quando se faz uma junção mecânica das forças do saber num projeto 

único e orgânico de higienização e reformas urbanas, tais como a medicina e a engenharia. Se 

■' - Além da Comissão Sanitária chefiada por Ribas, havia também a Comissão de Saneamento, encarregada de 
concretizar obras de caráter sanitário, justificadas para evitar novos surtos cpidêmicos na cidade de Campinas. 
De âmbito estadual, era chefiada neste período por Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, provavelmente o 
engenheiro citado nessa correspondência. Cf. SANTOS FILHO. Lycurgo de Castro & NOVAES. José Nogueira 
- A febre amarela cm Campinas 1899-1900. Campinas: Área de Publicações CMU/UNICAMP. 1996. p.258. 
4 - Carta enviada peio Dr. Dino Bueno. 18/12/ 1896.
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existiam interesses e campos de atuação

sendo febre amarela pelos médicos e, ao mesmo tempo, foi um momento de crescimento das

cidades e da população. As abordagens mais convencionais sobre este peçíodo inicial da

carreira médico-sanitária de Ribas afirmam que a indicação de seu nome para o cargo de

diretor do Serviço Sanitário em 1898 se deu pelos ótimos trabalhos prestados, principalmente

enquanto chefe da Comissão Sanitária de Campinas por ter conseguido controlar os surtos

epidêmicos diagnosticados como sendo de febre amarela.

Este periodo retratado é fundamental da história da saúde pública em São Paulo, pois 

foi na virada do século que ocorreram os grandes surtos epidêmicos diagnosticados como

em comum entre estas forças do saber científico, 

também havia disputas e divergências entre os componentes destas repartições sanitárias, tal 

como nesse caso de Campinas em que a comissão sanitária era de responsabilidade dos 

médicos e a comissão de saneamento era de responsabilidade dos engenheiros.

5- Francisco de Assis Peixoto Gomide foi eleito senador para o Congresso paulista cm 1893. foi vice- 
presidente de São Paulo cm 1896. 1897 c 1898. assumindo lambem a chefia do Estado no lugar de Bemardino 
de Campos cm 1896 .sendo que em 1898. ano da nomeação de Emílio Ribas, estava substituindo Campos Salcs. 
Cf. ALVES. Odair Rodrigues - Os homens que governaram São Paulo. São Paulo: Nobel/Edusp. 1986. p.124- 
125.
6- Cf. LEMOS. Fernando Cerqueira - Contribuição à História do Instituto Bacteriológico. In Revista do 
Instituto Adolfo Luta. v. 14. 1954, p. 10.

Mas é interessante observar que foi o presidente do Estado de São Paulo daquele 

período, Peixoto Gomide5 que o convidou para assumir o cargo, sendo nomeado em 15 de 

abril de 1898, diretor do Serviço Sanitário, uma vez que o dr. Silva Pinto, antigo diretor, havia 

sido reeleito senador estadual.6 Há uma forte tendência em personalizar esses resultados 

positivos de controle da doença em tomo da personalidade de Ribas como único protagonista, 

heroicizando sua atuação e perdendo de vista as relações políticas entre as autoridades 

sanitárias e o governo estadual, a configuração de um grupo de médicos, engenheiros, 

desinfectadores etc que faziam parte daquela comissão, as outras tentativas de controle da 

doença que não se restringiram ao combate dos mosquitos e porque não dizer, a possibilidade 

de que outros fatores como clima, imprecisões dos dados estatísticos e a própria mobilidade 

populacional da cidade tivessem influenciado o declínio da doença em Campinas.
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7- Cf. Revista Medica de São Paulo. Ano IH. n° 8. 15/08/1900. p. 174-183.
Cf. O Estado de São Paulo. Noticias -18/10/1899. 19/10/1899 e 20/10/1899.

certeza rumo ao caminho civilizatório da higiene marcou a trajetória administrativa de Ribas, 

que contava com uma efetiva equipe de articuladores para tal missão.7

Diante da situação conturbada e de pavor, as autoridades locais tentaram contrapor-se 

ao parecer dos médicos paulistas, solicitando o exame de amostras peio Dr. Chepot-Prévot, 

professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que acabou reforçando o parecer dos 

médicos paulistas. Além dele, o dr. Dunbar do Instituto Bacteriológico de Hamburgo, a partir

Além dos surtos da doença diagnosticada como febre amarela, o final do século XIX, 

principalmente os anos de 1899 e 1900 foram marcados por surtos epidêmicos na cidade de 

Santos, diagnosticados como sendo peste bubônica pelo dr. Lutz, então diretor do Instituto 

Bacteriológico. Emílio Ribas deslocou-se para lá várias vezes, juntamente com outros médicos, 

desinfectadores e equipamentos. Em outubro de 1899, Adolfo Lutz confirmou o micróbio em 

um cadáver e as declarações tanto suas quanto às de Ribas, enfatizaram o diagnóstico 

bacteriológico preciso, diante da oposição sistemática de parte da imprensa paulista e de 

tinham interesses económicos e comerciais na cidade degrupos sociais que residiam ou 

Santos.8

Em meio às turbulências epidêmicas, ao grande contingente populacional que se 

configurava e às transformações urbanas que modificavam abruptamente São Paulo, 

instituições cientificas eram criadas e incorporadas ao Serviço Sanitário, os médicos e 

pesquisadores envolvidos logo se aperceberam da importância de demarcar uma imagem 

orgânica desses estranhos prédios que, aos poucos, iam tomando corpo na cidade de São 

Paulo. Assim, no ano de 1900, a Revista Médica publicou um artigo assinado por Vitor 

Godinho intitulado “As nossas gravuras - Serviço Sanitário de São Paulo”, no qual o Hospital 

de Isolamento foi destacado como baluarte da administração pública. Com seus diversos 

pavilhões foi uma das primeiras instituições a ser destacada como sinal dos novos tempos em 

termos de saúde pública, remodelado segundo os preceitos higiénicos. Mais tarde, quando 

houve a inauguração do novo prédio do Instituto Bacteriológico e depois do Butantan, não 

faltaram cerimoniais e notificações a respeito. A tentativa de manter uma imagem de controle e
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de Emílio Ribas e contando com o seu apoio, na distante “chácara do Butantan”, inicialmente

Santos gerou um intercâmbio mais efetivo entre os

pesquisadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, pelo menos nesses anos iniciais. Assim, Vital

feito.

quiçá da instalação do Instituto. Não sei

Vital Brazil, na época médico auxiliar do Instituto Bacteriológico, acabou assumindo a 

direção de um novo laboratório criado no final de 1899, portanto já na direção administrativa

convivência dos dois nesta experiência em

o Rio. pedir o auxilio de tuas

Brazil além de pedir apoio, e algumas sugestões para Oswaldo Cruz, deixou transparecer sua 

aflição por estar assumindo a estranha função de diretor de um laboratório que estava para ser

Algumas correspondências entre Vital Brazil e Oswaldo Cruz demonstraram que a

do envio de culturas do micróbio feito por Lutz, também confirmou as suspeitas. O Governo 

Federal comissionou Oswaldo Cruz9 para comparecer em Santos e dar seu parecer sobre a 

peste bubônica, encontrando-se lá com Adolfo Lutz e Emílio Ribas.

como seção do Bacteriológico e, mais tarde, em 1901, autónomo, transformando-se no 

Instituto Soroteràpico Butantan, subordinado ao Serviço Sanitário10.

"Caro amigo Oswaldo
(...) Como já deves saber, o governo adquiriu a fazenda do Butantan. destinando-a para 
o Instituto Soroteràpico do Estado. Soube pelo Ribas, que vistes e apreciastes muito 
aquele local para instalação do Instituto, o que muito agradou-me. pela autoridade de 
tua opinião.

Sou o encarregado do preparo do serum e 
se poderei com tamanha responsabilidade.
(...) Logo que tenhas o teu Instituto montado irei até 
luzes.

É praticamente unânime a justificativa dada pelos estudiosos do tema: o laboratório foi 

criado para produção do soro anti-pestoso, dada a situação calamitosa da falta desse

9 - Oswaldo Cruz nasceu em 1872 cm São Luiz do Paraitinga. interior de São Paulo, diplomando-sc na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892. em 1896 viaja para a França onde frequentou o Instituto 
Pasteur de Paris c o Laboratório de Toxiologia. Esteve em Santos para dar seu parecer sobre a suspeita de febre 
bubônica em 1899. Em 1903 é nomeado diretor geral de saúde pública, cargo este ocupado até 1909. quando se 
exonera da função c dcdicou-sc somente ao Instituto Manguinhos. Em 1916 assumiu a prefeitura da recém- 
criada prefeitura de Pctrópolis. onde estava residindo, mas no ano seguinte, diante do agravamento do seu 
quadro de saúde - ele sofria de insuficiência renal, acabou se afastando do cargo. Faleceu no dia 11 de fevereiro 
de 1917, aos 45 anos de idade. Cf. LACAZ. Carlos da Silva - Culto ao passado. São Paulo: FMSP. s.d.. p.52 c 
53.
10 - Decreto 878-A de 23 de fevereiro de 1901. Coleção das Leis e Decretos do Estado de São Paulo de 1901. 
Tomo XI. São Paulo. Tip. do D. O.. 1902. p.29 apud. GUALTIERI. Regina - Ciência e Serviço: O Instituto 
Bulantã c a Saúde Pública (1901-1927). São Paulo, dissertação de mestrado. FEUSP. 1994. p.28
11 - Carta de Vital Brazil para Oswaldo Cruz. 10/11/1899 - Arquivo Oswaldo Cruz.
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iniciativas sanitárias no Estado?

‘‘Emílio Ribas.entõo diretor do Serviço, sensibilizado pela solicitação e diante das 
dificuldades em conseguir os soros e vacinas requeridas para combater a epidemia 
emergente, vislumbrou a oportunidade de conciliar os interesses que estavam em jogo. 
De um lado, a necessidade social gerada pela epidemia e. de outro, a motivação pessoal 
de um pesquisador cuja área de invesigação o credenciava para a tarefa. "

12 - Cf. entre outros. BENCHIMOL. Jaime L. & TEIXEIRA. Luiz Antônio -op.cit: RIBEIRO. Maria Alice 
Rosa - História sem fim. Inventário da saúde pública. São Paulo : UNESP. 1993.
13 - Cf. BENCHIMOL. Jaime L. & TEIXEIRA. Luiz Antônio -op.cit. p. 79-80.
14 - GUALTIERI. Regina - op.cit.. p. 47.

a criação de um institutoA respeito destas iniciativas, é importante salientar que 

voltado para as pesquisas ofídicas antecedeu o período do surto diagnosticado como peste 

bubônica em 1899 e que tradicionalmente justifica a decisão em fundar o Instituto Butantan. 

Uma suposição pode ser feita: não seria possível que os médicos envolvidos na área de saúde 

pública e adeptos da microbiologia - Vital Brazil, Adolfo Lutz e o próprio Emílio Ribas 

articulassem a criação desse instituto, enfatizando a gravidade da situação em Santos 

acometida pela doença da peste, pressionando as autoridades paulistas a aprovarem a fundação 

de um instituto numa “situação de extremada urgência”, tal qual vinha sendo a tônica das

medicamento e a dificuldade de importação naquele período.12 Mas é notório o empenho de 

Vital Brazil nas atividades de pesquisa na área de ofidismo, desde o período em que trabalhava 

no'Instituto Bacteriológico. Já em 1897, Vital Brazil adquiriu conhecimentos na área de 

bacteriologia, principalmente pelo contato com a equipe que também trabalhava no instituto - 

Adolfo Lutz, Artur Mendonça e Bonilha de Toledo. Desenvolvendo novos métodos de captura 

de serpentes, investigando os sintomas diferenciados das cobaias submetidas às mordeduras de 

cobras e diagnosticando as especificidades dos soros, aos poucos, Vital Brazil criava um novo 

‘capital científico’ nas pequenas dependências do Bacteriológico. Assimf’para resguardar a 

casa dos “infinitamente pequenos” de um campo paralelo de pesquisas, Adolfo Lutz solicitou 

ao governo do estado a criação de um instituto voltado exclusivamente para a produção dos 

imunizantes contra venenos de cobras, a ser presidido por Vital Brazil, mas seu pedido foi 

indeferido.13 Em julho de 1899, solicitou a Emílio Ribas a criação de um instituto soroterápico, 

onde Vital Brazil pudesse prosseguir com proveito seus estudos. Assim,
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se

Assim,

ocupada por poucos se comparado ao empenho dos grandes centros de pesquisa do exterior e

Muitas polêmicas e acusações giraram em tomo dos diagnósticos emitidos, tanto pelos

exterior. Os jornais

divulgação intensamente.16

um grande interesse e entusiasmo foram despertados entre os articuladores do 

fortalecimento da microbiologia em São Paulo com a criação do Instituto, não só pela função 

imediata de produção do soro de Yersin que estava em falta, mas peia própria projeção da área 

microbiológica no campo da saúde pública, uma vez que fazia parte da estrutura do Serviço 

Sanitário do Estado e se respaldava nos princípios da ciência aplicada, embora houvesse uma 

especificidade do campo de atuação, pois o ofidismo constituía-se uma área de pesquisa ainda

mesmo do país em descobrir a etiologia e a profilaxia das principais doenças, sobretudo as 

infecto-contagiosas.

Talvez essa possibilidade de entendimento da criação do instituto esclareça que, apesar 

de existir a justificativa oficial da criação do Instituto Butantan com a finalidade de produção 

de' soro anti-pestoso nestes anos iniciais, no decorrer de sua trajetória, acabou 

caracterizando como instituição especializada em pesquisas ofidicas e estudos ligados à 

soroterapia para as mordeduras de cobras, o que também não deixava de ser um problema 

gravíssimo no Brasil, principalmente nas regiões do interior agrícola.15

15 - Em sua dissertação de mestrado. Gualtieri ícz uma interessante comparação entre os índices de mortalidade 
causados pelas doenças infecto-contagiosas c aquelas causadas por mordeduras de cobras, concluindo que 
embora a mortalidade por acidentes com cobras fosse acentuadamente inferior à causada por doenças infecto- 
contagiosas. não era desprezível na medida em que se fazendo a comparação do número de óbitos por picada de 
cobra com o de cada uma das moléstias infccciosas como febre amarela, varíola, tuberculose etc. a mortalidade 
por picada de cobras se aproximava significalivamente das demais. Cf. p. 67. Sobre a trajetória do instituto 
Butantan e dos trabalhos ali desenvolvidos, conferir GUALTIERI. Regina -op.ciL e BENCHIMOL. Jaime & 
alii - op.cit.
16 - O jornal O Estado de São Paulo por exemplo, periódico republicano, fez uma ampla cobertura sobre a peste 
bubônica em Santos, defendendo o posicionamento do Serviço Sanitário, publicando editoriais e notas acerca da 
doença c das medidas tomadas, além de artigos médicos. Também pontuou as oposições c criticas publicadas no 
Jornal do Comércio que se mostrou mais aberto aos interesses mercantis da região.

pesquisadores do Serviço Sanitário, quanto pelos médicos do Rio de Janeiro e do próprio 

se ocupariam diariamente de cobrir o desenrolar dos acontecimentos e 

desacordos e os médicos e demais envolvidos se utilizariam desse espaço de comunicação e
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17 - Cf. GUALTERI. Regina - op.cit. p.61 e 62.

Seja como for, a peste bubônica não se alastrou pela capital.paulista, e tal situação 

geralmente é associada ao empenho sistemático das desinfecções, matança de ratos e controle 

das estações de trem, bem como da contribuição da produção de soro no país, através 

inicialmente das pesquisas do italiano Camilo Temi, que esteve no Brasil, entre Rio de Janeiro

e São Paulo por oito meses e, pela primeira produção do soro do Instituto Butantan em 

1901.”



•-Ml___________ ,_____
Exterior do antigo laboratório do Instituto Butantan. FONTE: BACELLAR. 
Renato Clark. Brazil s conlribulion to Tropical Medicine and Malaria. 
Pcrsonalitics and Institutions. Rio de Janeiro: Olímpica. 1963. p. 109.



169

uma série de medidas de desinfecção

Paralelo ao problema do surto de peste, Ribas enfrentou nessa fase inicial de sua gestão 

administrativa do Serviço Sanitário, o recrudescimento de outras doenças no interior de São 

Paulo, cujo diagnóstico predominante afirmava ser a febre amarela. Várias teorias surgiram no 

mundo todo, buscando esclarecer as causas e a cura dessa doença que atingia principalmente 

os imigrantes europeus.

sendo Ribas um

Como já foi visto anteriormente, Ribas encampou

em Campinas quando chefe da Comissão Sanitária que, para além das fumegações dos 

espaços, roupas e objetos, eram arrasadoras para a vida dos insetos voadores. Ao mesmo 

tempo, inseria-se naquilo que havia de mais atual em termos de explicações para a doença, 

através das leituras dos trabalhos do médico cubano Finlay e mantendo correspondências com

O Instituto Bacteriológico dedicou-se arduamente à esse tema, desenvolvendo 

pesquisas, analisando e julgando teorias que surgiam, como a de Domingos Freire e a de 

Giuseppe Sanarelli. Freire, do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros 

pautados na microbiologia e, já na década de oitenta do século passado, afirmava ter 

descoberto o bacilo da febre amarela, o criptococo xantogênico Já Sanarelli, médico italiano 

renomado, havia anunciado a descoberta do bacilo icíeróide em 1897. Seu reconhecimento 

mundial fez com que houvesse uma maior aproximação dos bacteriologistas paulistas, no 

sentido de reforçarem suas convicções perante outras teorias explicativas. Porém, já nos anos 

seguintes, respaldando-se na teoria de transmissão da doença pelos mosquitos e influenciados 

pelos trabalhos da Comissão norte-americana em Cuba em 1900, as pesquisas dos médicos 

paulistas se voltaram muito mais para essa forma de entendimento da transmissão da doença, 

dos grandes pivôs dessa reviravolta nos bastidores laboratoriais no Brasil e 

mesmo em outros centros de pesquisa internacionais18.

18 - A respeito dos trabalhos desenvolvidos no Instituto Bacteriológico, bem como os posicionamentos de seu 
diretor. Adolfo Luiz nesse período, vide o capitulo 2.

4.2 - A participação especial dos mosquitos no mundo dos infinitamente pequenos: o 

caso da febre amarela
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recuperar as mudanças ao longo do tempo

original explicação para a febre amarela. Além disso, aqueles anos erajn muito mais

presenciados pelo interesse em encontrar o agente etiológico especifico, o invisível causador

do mal, tal como vinha ocorrendo com outras enfermidades. O reconhecimento internacional

aguçava os homens de laboratório à caçar o micróbio. O caminho mais nobre para desvendar o

mistério da febre amarela parecia enveredar muito mais pelas lentes microscópicas do que pelas

asas de um insignificante inseto. Daí talvez se entenda melhor o longo período (quase 20 anos)

em termos de maior receptividade por parte dos 

pesquisadores em aceitar a hipótese de transmissão da doença por um inseto.

Eram poucos, muito poucos os médicos e pesquisadores que concordavam com essa

entre a anunciação da teoria do médico cubano Finlay e os trabalhos da Comissão norte- 

americana em Havana. É que a maneira de conceber o caminho que levou esses pesquisadores 

à possibilidade de ser o mosquito o agente transmissor não deve ser entendida como uma linha 

contínua, evolutiva, pois concepções e interessses diferenciados estavam em jogo. Havia uma 

rede mais intricada de relações com trabalhos desenvolvidos em diferentes regiões, tal como a 

chamada medicina tropical inglesa, através dos estudos desenvolvidos por Patrick Manson e 

Ronald Ross20, as de “filiações conceituais” pouco lembradas quando se escreve sobre a 

história da febre amarela. Buscar estas interrelações e as especifidades contextuais pode

apresentado esse 
Domingos 
“Da ctiolof 
20  - . .

Chinesa, em Am<
sang" 
mosqi 
(1857

os médicos norte-americanos. Ribas tendia cada vez mais a conyencer-se de que os 

inconvenientes mosquitos eram os transmissores da febre amarela19. Em meio a tantas 

explicações e controvérsias sobre a febre amarela desde o século passado, porque Ribas teria 

“comprado” essa briga com tanta ênfase? Para tentar responder a essa questão, é necessário

19- A respeito de como a história da medicina c da saúde pública e, num sentido geral, das ciências tem 
____; quadro tumultuado de teorias medicas sobre o mal amarilico. ver BENCHIMOL. Jaime L. -

s José Freire - o tempestuoso Pastcur brasileiro. Rio de Janeiro.UERJ. Tese de doutorado. 1996. cap.10 
>gia ao modo de transmissão: rupturas . p. 526-600.

Patrick Manson (1844-1922) médico pesquisador inglês, em 1877 como oficial da Alfândega Imperial 
ioy. estudou o ciclo de um verme parasitário, a Filaria bancrofti. Mostrou que. junto com o 

iguc. os mosquitos sugavam os parasitos jovens c estes se desenvolviam nos insetos. Chegou assim ao 
isquito Culex. espécie mais comum naquela região em que havia incidência da filariosc. Já Ronald Ross 
.57-1932). medico do exército indiano. Interessado pelo tema da malária na índia, procurou por Manson cm 

Londres que já havia proposto a teoria da transmissão da malária pelo mosquito. Ross. voltando para a índia, 
pequisou durante dois anos e anunciou em 1897 ter encontrado o parasito da malária humana (Plasmodium) na 
parede do estômago de um mosquito ”dc asa listrada" (Anopheles). embora tivesse dificuldades cm dar 
continuidade às suas pesquisas, segundo Roscn. "por tramas burocráticas . Cf. ROSEN. George - Uma história 
da saúde pública. São Paulo: Hucitec. Unesp. Abrasco. 1994. p. 250-252. BENCHIMOL. Jaime L. op.cit. p. 
537-538.
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No Brasil, as notícias

respeito do papei dos insetos como agentes transmissores de doenças,

doenças da chamada medicina tropical, extremamente pontuada pelas investidas científicas de

cunho imperialista das regiões centrais em relação

Em 1900 tentou-se inclusive criar a cadeira de doenças tropicais nas Faculdades de

Rio de Janeiro nesse mesmo ano, Victor Godinho e Carlos Seidl, representantes respectivos da

de O Brasil Médico, propuseram que se reivindicasse ao

Legislativo a criação de duas cátedras novas para as faculdades: uma de patologia e clínicas

tropicais e outra de bacteriologia e microscopia clínicas, mas a proposta foi derrotada por 21

reflexões de Delaporte. 'Finlay.

aos trópicos22.

acompanhando a mudança de enfoque dos anos oitenta aos noventa do século passado, para as

Medicina da Bahia e do Rio. No IV Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no

Revista Médica de São Paulo e

a respeito dos trabalhos desenvolvidos no exterior sobre a

transmissão da febre amarela corriam soltas, tanto nos espaços médicos, como na imprensa de 

maior veiculação. Frequentes também foram as especulações feitas na América do Sul e no

próprio país a

contribuir para uma história menos dicotômica e evolutiva acerca das idéias desenvolvidas em 

tomo das possibilidades de um inseto ser um transmissor/vetor ou hospedeiro intermediário.21

votos contra 3.23

21 - Segundo BenchimoL baseado nas reflexões de Delaporte. "Finlay. sem renunciar a teoria de Manson. 
procurou esclarecer o modo de propagação da febre amarela por analogia com a filariose. O sangue virulento 
sugado pelo mosquito - primeiro meio - conservaria suas propriedades infectantcs e contaminaria a água após a 
morte do inseto, ou através dos excrementos depositados peo ele neste segundo meio. Tal conjetura, em que o 
mosquito funcionava como altemador' da propagação, veio abaixo quando se verificou que a água não tinha 
ligação com a febre amarela Finlay foi incumbido pela comissão norte-americana de testar a hipótese de que 
fosse uma doença fecal.(...) Por outro lado, antigas experiências praticadas por anticontagionistas já tinham 
demonstrado que os fomites c o sangue tampouco serviam de veículos para a febre amarela. Depois de excluir a 
transmissão indireta por todos os meios, atribuiu ao inseto novo estatuto: nem hospedeiro intermediário nem 
primeiro meio mas sim meio único de transmissão. (...) Daí por diante, suas pesquisas foram realizadas numa 
pcrspediva diferente daquela adotada por Manson. Para este, o mosquito era importante enquanto hospedeiro 
ou nutriz de um parasito que realizava nele parte do ciclo indispensável à conservação da espécie. As voltas 
com a problemática da transmissão de um germe desconhecido. Finlay viu a picada em função das vantagens 
que proporcionava ao inseto. Deixou assim, o território da parasilologia para se internar na história natural. 
De maneira geral, nos estudos existentes, tem sido destacado o nome de Finlay por ter elaborado a original 
hipótese de ser o pequeno Culcx o único mediador na transmissão. Cf. BENCHIMOL. Jaime L. op.ciL. p.541- 
542.
22 - Nessa perspcctiva enquadram-se os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores ingleses acima citados, a 
comissão norte-americana cm Cuba, a equipe de médicos ingleses que estiveram no Brasil pela Liverpooi 
School of Tropical Medicine e a Missão Francesa que esteve no Rio de Janeiro, objetivando investigar a febre 
amarela.
23 - IV Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia - 17 a 30 de junho de 1900. 2o Vol. RJ.. Imp. Nacional. 
1902. p. 74 Apud BENCHIMOL. Jaime L- op.cit.. p. 532.
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Concomitante a esse movimento

Mesmo havendo um certo direcionamento do Serviço Sanitário para que os trabalhos

desenvolvidos respaldassem a teoria dos mosquitos e enfrentando outras calamidades públicas

as constantes cobranças e oposições, talvez agravadas

por seu posicionamento inovador sobre a febre amarela. No inicio de 1900, chegou a pedir

demissão do cargo de diretor do Serviço Sanitário.

liagnc
mtífic

de saúde, Ribas, decepcionou-se com

em que defendeu a teoria dos 

mosquitos, embora admitindo em algumas delas que outros fatores pudessem contribuir para o 

declínio dos índices de casos da doença25.

em tomo das especificidades tropicais, no Instituto 

Bacteriológico de São Paulo, Adolfo Lutz desenvolveu trabalhos acerca dos mosquitos nativos 

do'Brasil, inicialmente voltado para as pesquisas a respeito da febre amarela e posteriormente 

ampliando seus estudos numa tentativa de mapeamento das espécies brasileiras24. Elas 

serviram de respaldo científico para as publicações de Ribas

“Ao Excelentíssimo Senhor Coronel Fernando Prestes de Albuquerque
D. D. Presidente do Estado de São Paulo
Tratando-se de uma situação melindrosa para o nosso Estado em relação à Saúde 
Pública e julgando cumprir um dever cívico, venho pedir a V. Exa. a demissão do cargo 
que imerecidamente ocupo, se julgar V.Exa. que não estou na altura da situação e tiver 
quem com mais competência e patriotismo possa substituir-me na atual emergência”.

24 - Observando a listagem de todas as publicações científicas de Adolfo Lutz durante o longo período de 1878 
a 1939, perccbc-sc que a partir da incumbência do Instituto Bacteriológico estudar os mosquitos relacionados à 
eclosão dos surtos diagnosticados como febre amarela, o estudo dessas espécies tomou-se uma constante em 
ioda a sua vida científica. Cf. Bibliografia do Professor Adolpho Lutz organizada por Arthur Neiva In 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. Tomo 36. fascículo 1. 1941. p.X-XXHI.

- Essas publicações foram analisadas no capítulo 3.
26 - Carta dc Emílio Ribas ao Governador do Estado. Fernando Prestes. 09/01/1900. Arquivo do Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas.
27 - Oficio do Gabinete do Presidente do Estado. Fernando Prestes ao Secretário do Interior. Pereira de Queiroz. 
10/01/1900. Arquivo Museu dc Saúde Pública Emílio Ribas.

No dia seguinte, aflito com o pedido de afastamento de Emílio Ribas, o presidente do 

Estado escreveu ao Secretário do Interior, Pereira de Queiroz para que esse enviasse um oficio 

dizendo que o governo julgava indispensável os seus serviços, sobretudo na situação 

melindrosa em que se achava o Estado, no que dizia respeito à saúde pública e que, por sua 

dedicação no cumprimento dos seus árduos deveres tem merecia a mais absoluta confiança de 

parte do governo e que por isso não lhe poderia ser concedida a exoneração solicitada.
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Acreditando ou não neste voto de confiança,

do tema, viajando pelo interior paulista e enveredando-se nos preparos e na realização das

experiências sobre a febre amarela, feitas no Hospital de Isolamento de São Paulo, juntamente

Alguns médicos importantes do período em São Paulo como Luís Pereira Barreto, já

solicitavam de Emílio Ribas maiores informações a respeito da doença, destacando sua atuação

enquanto membro do Serviço Sanitário e os registros efetuados pelas comissões sanitárias do

interior. Em maio de 1900 escreveu a Ribas, solicitando cópia de uma carta topográfica de

base à todas às futuras discussões”. Para Pereira Barreto a febre amarela se propagava

exclusivamente pela água, mas já nesse documento apontava para aquilo que havia de mais

inovador - a teoria dos mosquitos. Barreto considerava perfeitamente possível os mosquitos

serem os transmissores indiretos da febre amarela, mas defendia com garra suas convicções:

percurso da epidemia, feita pelo dr. Vieira de Mello, inspetor

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo28 e “servir de

3 ser feito um 
dos debates c

áticas sanitárias engendj 
i Histórica. 1895-1921.

sanitário, para ser arquivada na

com Adolfo Lutz. Tal “aventura cientifica” deve ser acompanhada de perto.

Tietê que indicava todo o

o fato é que Emílio Ribas continuou na 

função de diretor do Serviço Sanitário de São Paulo e embrenhou-se nas polêmicas em tomo

da<febre amarela, apoiando-se ainda mais nas asas dos mosquitos, produzindo material acerca

"Jamais se viu aqui um caso de transmissão direta de indivíduo doente à indivíduo são. 
A transmissão pelo ar é insustentável diante do testemunho convergente das observações 
diárias: a teoria da simbiose do mofo e do bacilo icteróide não passa de um puro 
romance, é a imaginação se substituindo pelo rigor da observação. Mais um pouco de 
inspiração nos dados da história natural teria conduzido o autor dessa teoria a ver na 
tríplice aspa do pernilongo um mecanismo transmissor muito mais apropriado para dar 
a explicação do fato incontestado de se apanhar a febre amarela mais à noite do que de 
dia. Quando se sabe que a fêmea do pernilongo deposita os ovos em águas estagnadas, 
não é difícil imaginar que. uma vez poluídas essas águas pelos dejetos de amarelentos, 
venha futura prole dos sugadores com suas trombas cobertas de centenas de micróbios

28 - A primeira fundação degama Sociedade de Medicina e Cirurgia em São Paulo data de 1888. na época 
denominada Sociedade Médico-Cirúrgica de São Paulo. Tinha 70 sócios fundadores. Suas sessões regulares só 
se deram cm 1891, mas não vingou. No inicio de 1895, Luiz Pereira Barreto. Sérgio Mcira c Mathias Valladão 
promoveram a criação da Sociedade que se reuniu, inicialmcnle. no consultório de Mcira. transferindo-se 
posteriormente para rua São Bento, depois para a rua XI de Agosto até a compra da sede própria em 1910. 
localizada na Rua do Carmo, local de funcionamento também da Policlínica. Ainda está para 
estudo mais aprofundado sobre esta organização médica paulista. Havia uma forte influencia c 
decisões da Sociedade nas resoluções sanitárias do Estado. Ao mesmo tempo, era um espaço dinâmico de 
criticas c apresentações dos mais diversos trabalhos médicos, não sc configurando portanto, como apenas um 
espaço de normatização das práticas sanitárias engendradas pelo Estado. Cf. "A Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo - Memória Histórica. 1895-1921. pelo Dr. Rezende Puech. São Paulo: Tipografia Casa 
Garraux, 1921, p. 1-37.
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do papel dos mosquitos na transmissão do impaludismo (malária) e da filariose, os médicos

interessados peias chamadas patologias tropicais investigaram e trocaram produções,

principalmente através de publicações e correspondências sobre as suspeitas de que a febre

amarela pudesse também ser transmitida via mosquitos. Isso não quer dizer que a teoria de

Finlay tivesse sido aceita de imediato nos anos noventa do século passado.

O desenrolar dos famosos trabalhos da Comissão Norte-Americana em Havana

realizados desde junho de 1900 estendendo-se até fevereiro de 1901 foram brevemente

recrutamento de imigrantes espanhóis e soldados

americanos, além da própria participação dos médicos Aristides Agramonte, Walter Reed,

James Carrol e Jesse W. Lazear, esse último falecido por acidente com as picadas dos

mosquitos durante as experiências. Em fevereiro de 1901, no Congresso Panamericano de

positivismo patriótico.

Antes disso, em janeiro deste mesmo ano, Ribas publicou o trabalho “O mosquito 

como agente de propagação da febre amarela"31. Embora estivesse marcando uma posição 

mais definida em tomo da hipótese dos mosquitos, foi necessário consultar, por exemplo,

Pereira Barreto, consideravam sua importância. Depois das demonstrações científicas acerca

relatados no capitulo anterior. Houve o

específicos prontos à evoluir. A questão zoológica se reduz assim à uma pura questão de 
água. "N

Percebe-se que, mesmo aqueles que não eram muito afeitos à idéia de que um inseto 

fosse transmissor ou hospedeiro de parasitas causadores de doenças, como era o caso de

Havana, os resultados das pesquisas foram anunciados e posteriormente publicados no The

Journal of the American Medicai Association.30

29 - No ala de um positivismo patriótico. Pereira Barreto se voltava contra sobretudo ao caráter particularizado 
dos conjuntos explicativos, principalmente aqueles que se pautavam nas especificidades das regiões tropicais. 
Dizia no mesmo documento que tratava-se “de proclamar perante o mundo que nos contempla, que a febre 
amarela c filha não de agencias climatéricas particulares ao nosso pais, mas sim de elementos fortuitos que 
podem igualmcnte invadir c perturbar a climatologia dc qualquer outra região. Cf. Carta de Pereira Barreto 
para Emilio Ribas. 10/05/1900. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Não tive acesso à resposta 
de Emílio Ribas a esta solicitação, mas c quase certo que tenha fornecido o documento, pois o próprio cita em 
seu trabalho "O mosquito como agente da propagação da febre amarela a conferencia dc Pereira Barreto feita 
na Sociedade dc Medicina e Cirurgia que tratou justamente sobre a epidemia no Tietê. A respeito disso, 
consultar o capitulo 3 dessa dissertação, especiaimente o tópico que analisa esta monografia de Ribas, publicada 
cm 1901.
30- Cf. LEMOS. Fernando C. op.cit. p. 61.
31 - Cf.RIBAS. Emilio - "O mosquito como agente da propagação da febre amarela”. São Paulo: Tipografia do 
Diário Oficial. 1901
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Comparando as sugestões propostas com o trabalho publicado por Ribas, percebe-se

que somente algumas delas foram acatadas. Uma, e a mais visível, foi a supressão da 

adjetivação “suposto agente” no título da monografia. Quanto à estratégica sugestão de citar 

brevemente o

32 - Carta de Bento Bucno para Emílio Ribas. 21/01/1901. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.
* Provavelmente as reticências significam 'suposto '.
33 - Cf. RIBAS. Emílio - "O mosquito como agente da propagação da febre amarela". São Paulo: Tipografia 
do Diário Oficial. 1901.

De qualquer forma, essa passagem elucida uma profícua transitoriedade dos trabalhos 

a serem divulgados e publicados entre os próprios médicos e com autoridades, significativa 

para redimensionar os próprios dilemas que cerceavam tais circunstâncias, incentivando uma 

espécie de junção de forças e apoio a cada nova publicação, experimentação e mudança de 

posicionamento. Ao mesmo tempo, possibilita interpretar de outra forma a imagem do 

cientista, do pesquisador, como um ente isolado das complexidades que o cerca, publicando 

somente os resultados condizentes com sua pesquisa, sem levar em conta para onde e para 

quem está publicando. Na situação analisada, os personagens envolvidos sabiam muito bem a 

quem escreviam e elaboravam táticas de convencimento, seja para esfera social dita cientifica - 

textos recheados de elucubrações teóricas, referências internacionais, resultados, diagramas.

caso da malária enquanto enfermidade também transmitida por mosquitos, 

parece ter atraído Ribas que colocou tal observação já no primeiro parágrafo de sua 

introdução. Com relação às outras sugestões, não houve receptividade, pois nem as larvas dos 

mosquitos foram descritas, nem se alterou a ordem do texto.33

Bento Bueno, na época secretário do interior do Estado, enviando um exemplar de seu 

trabalho e amostras de mosquitos. O secretário lhe respondeu enviando uma carta elogiosa e 

com significativas sugestões:

‘Acho o trabalho excelente, mas tratando-se de uma obra de divulgação, creio que o 
senhor faria bem. pondo mais ordem na caracterização do bicho.
(...) A descrição da larva, ainda que ligeira, parece-me útil: porque não são todas as 
donas de casa que sabem o que sejam aquelas minhoquinhas espantadiças dos barris e 
tinas de quintal, que se ajuntam à superfície e fogem ao fundo, logo que se toca água, 
com movimentos quebrados.
E não seria também proveitosa uma noticia rápida inicial, sobre os trabalhos já 
decididos sobre a malária? Assimile tem muita força convincente.
Acho também que no titulo pode o senhor suprimir aquele...* já que tratou a matéria 
com as devidas reservas e até usou da expressão - suposto agente à página 10.” 31
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Mas, voltando ao tema específico da febre amarela, o que teria motivado os médicos 

paulistas a repetirem as experiências realizadas em Cuba? Como já foi dito anteriormente no 

capitulo anterior, a originalidade de tal decisão vinculava-se à situação da cidade de São Paulo, 

uma cidade considerada livre do caráter epidêmico, pois só havia registros de casos ou focos 

isolados, diferente portanto de Havana, cidade epidemicamente atingida, o que gerou boa parte 

dos argumentos contrários à validade das experiências realizadas em Cuba. Pelo significado 

que tais experiências tiveram no transcurso das políticas de saúde no país, principalmente em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, é fundamental que se analise mais profúndamente o relatório 

oficial da comissão médica encarregada de julgar os trabalhos e seus desdobramentos.

Entretanto, um outro fator pode ter influenciado o envolvimento tão próximo de Ribas 

e Lutz nesse projeto das experimentações. Um dos oponentes mais ferrenhos à teoria dos 

mosquitos era o Dr. Artur Mendonça que não se intimidou com os resultados dessas 

experiências, mantendo sua convicção de que o bacilo icíeróide de Sanarelli era o responsável 

pela febre amarela. Ele era um bacteriologista reconhecido no meio médico, pois havia atuado 

no Instituto Bacteriológico e foi sócio fundador da Revista Médica de São Paulo juntamente 

com Vitor Godinho. Mas sua fama deveu-se sobretudo como o ferrenho crítico da teoria dos

tabelas, classificações e ilustrações daquilo que só as lentes microbiológicas viam, seja para a 

esfera social dita leiga - instruções didáticas, descrições mais familiares daqueles estranhos 

bichinhos e fenômenos analisados em laboratório.
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pareceres que Lutz deu com relação ao bacilo icteróide de Sanarelli para o presidente da Real

Academia de Medicina de Turim, Professor Perroncito, provavelmente em 1899, academia esta

em que Lutz atuava como membro correspondente desde 1887, e para o diretor do Serviço

Sanitário de São Paulo, Emílio Ribas relativo ao ano de 1898. Importante notar que Artur

Mendonça, enquanto editor da Revista Médica de São Paulo, logradamente, acabou

utilizando-a como um efetivo meio para irar aqueles que, de aliados passaram a ser inimigos

discussões segundo algumas interpretações a seu respeito, escreveu 

várias cartas para serem publicadas, respondendo às colocações de Mendonça, principalmente 

na Revista Médica de São Paulo no ano de 1902.

As primeiras provocações de Mendonça se pautaram na análise comparativa entre os

mosquitos com relação à febre amarela.’’4 Ao longo desses primeiros anos do século XX. 

publicou artigos sobre a febre amarela em jornais e revistas médicas, criticando diretamente 

Adolfo Lutz. A pressão de suas críticas devia ser tão grande que o próprio Lutz, avesso ao 

envolvimento frontal em

34 - Artur Vieira de Mendonça trabalhava como pesquisador no Instituto Bacteriológico desde a sua fundação 
cm 1892. assumindo o cargo de sub-diretor com a saida de Le Dantec da direção, sendo esta assumida por Lutz. 
Trabalharam juntos em diversas pesquisas sobre doenças epidêmicas. mormo etc e auxiliou as pesquisas de 
outro médico do Instituto. Bonilha de Toledo.sobre bacilos presentes na água c no ar. Mas foi a febre amarela o 
tema cm que concentrou maior atenção, principalmente após ter participado da Conferência de Sanarelli em 
Montevideo, juntamente com Lutz em junho de 1897. No ano seguinte Sanarelli esteve em São Paulo à convite 
da sociedade médica de São Paulo, mas já era de seu interesse continuar seus estudos sobre a febre amarela no 
Brasil. A partir desse contato mais profícuo, muitas pesquisas foram realizadas no próprio Instituto 
Bactcriólogico e começaram a surgir os primeiros experimentos que não confirmavam o soro de Sanarelli . 
Diante das divergências ocorridas com o dr. Lutz. Artur Mendonça pediu exoneração em fevereiro de 1900. 
atuando como clinico e pesquisador no seu laboratório particular de microbiologia na rua Direita. Segundo 
Antunes “(...) A tradição do Instituto Bacteriológico, no entanto, preservou a lembrança de um outro motivo 
para as desavenças entre Lutz c Vieira de Mendonça: este, sendo mais velho, não teria se conformado com a 
indicação de Vital Brasil para o novo laboratório, cargo que também ele leria pleiteado. Este, contudo, não é 
um fato documentado.” ANTUNES, José Leopoldo (org) - Instituto Adolfo Lutz - lOOanos de laboratório de 
Saúde Pública. São Paulo: Letras & Letras. 1992 p. 64. É a partir desta situação que Mendonça escreveu uma 
série dc artigos defendendo a teoria de Sanarelli c criticando os demais posicionamentos sobre a febre amarela. 
Foi redator da Revista Medica de São Paulo até 1907. juntamente com Vitor Godinho que era diretor - 
proprietário, chefe dc Clínica do Hospital de Misericórdia, presidente da Sociedade dc Medicina c Cirurgia de 
São Paulo de 1903 a 1904 e presidente da Associação Médica Beneficente fundada cm 1902. Faleceu cm 1915. 
Cf. LEMOS. Fernando Ccrqueira - op.cit. p. 12. 21. 31 e 55 e MENDONÇA. Artur Vieira de - Febre amarela. 
São Paulo. Escola Tipográfica Salcsiana. 1903.
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científicos, tal qual Lutz!35

do Serviço Sanitário, em que declarou não haver razão suficiente para colocar em dúvida o

papel etiológico do bacilo icteróide, até então só encontrado nos casos de. febre amarela.

Portanto, Mendonça quis enfatizar estas contradições de Lutz:

a atuação do bacilo de Sanarelli nos quadros de febre amarela, suspeitando de uma simples 

infecção secundária quanto ao relatório do Instituto Bacteriológico enviado por ele ao diretor

Citando um dos seus trabalhos, “A pesquisa do bacilo icteróide em São Carlos do 

Pinhal" de junho de 1898, Mendonça criticou

isentada ao 5° Congresso de Medicina c Cirurgia pelo Dr. Ribas c 
a Vergueiro

os posicionamentos tomados por Lutz tanto em 

sua carta dirigida ao presidente da academia médica italiana em que demonstrava dúvidas sobre

3 - Para se ter uma ideia de quanto a Revista Médica de São Paulo chamou a atenção para as pesquisas de 
Sanarelli sobre o bacilo da febre amarela, desde o período áureo da Conferência cm Montevideo e de sua estadia 
em São Paulo, ate os anos em que se realizaram as experiências sobre a febre amarela feitas por Ribas e Lutz. 
foram publicados sobre o tema, entre outros:

1898 - “O professor Sanarelli” (s.a)

“Professor Sanarelli -(conferência lida a Sociedade de Medicina de Cirurgia de São Paulo em 8/03/98) 
- Primeiras experimentações sobre o emprego de serum curativo e preventivo da febre amarela"
1901- “Etiologia e propagação da febre amarela - Nicolau Vergueiro

“Extrato de um Relatório provisório sobre a febre amarela pela The yellow fever commission of the 
Liverpool School of Tropical Medicine’”

“A etiologia da febre amarela” - Walter Recd. James Carrol e Aristides Agramonte - 3o Congresso 
Pan-Americano na sessão de Medicina em Gerai. Havana. Cuba/ 1900.

“Febre amarela” - referência aos trabalhos da Comissão Norte-Americana pelo Dr. Nicolau Vergueiro 
“Os mosquitos e a febre amarela” - Hilário de Gouveia

1902- "A teoria dos mosquitos e os últimos estudos sobre a etiologia da febre amarela -Giuseppe Sanarelli 
“Serumterapia da febre amarela” - Artur Mendonça
“Pesquisa do Bacilo Icteróide” - Artur Mendonça
“Recentes pesquisas relativas à febre amarela” - Walter Reed
“A febre amarela c sua propagação pelos mosquitos Afonso Azevedo
“A febre amarela c os mosquitos” - José Redondo

1903- “A febre amarela e sua suposta transmissão pelo Stegomyia fasciata - Nicolau Vergueiro
“Medidas profiláticas contra a febre amarela”- Nicolau Vergueiro
“Qual a natureza da moléstia produzida pela picada do mosquito alimentado com o sangue do doente 

de febre amarela?”- Artur Mendonça
“Febre amarela”- Artur Mendonça
“Profilaxia da febre amarela” - (5o Congresso de Medicina e Cirurgia) - Emílio Ribas
“Profilaxia da febre amarela” - Artur Mendonça

1904- "A febre amarela” - Relatório da Missão Francesa (Anais do Instituto Pastcur) - Marchoux. Salimbeni 
c Simond.

“Considerações sobre a Memória aprese
sobre o Relatório da Missão Francesa - Nicolau '

“A febre amarela” - Giuseppe Sanarelli
“A febre amarela” (2o Congresso Médico LatinoAmericano) - Artur Mendonça
“A febre amarela e o mosquito" - Nuno de Andrade

“A propósito da febre amarela” - Carlos Reidl para Artur Mendonça
A partir de 1905 os artigos referentes ao tema da febre amarela diminuíram sensivelmente.
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A resposta de Lutz foi bastante enfática e dura:

objeções feitas por Mendonça, Lutz

soro de Yersin:

Contra-argumentando ponto por ponto as

enfatizou seu cuidado cientifico e sua similaridade com outros profissionais e centros de

pesquisa, no trato com as questões analisadas, principalmente com relação ao caráter 

apologista que Mendonça utilizou ao se referir ao posicionamento de Lutz sobre a eficácia do

36 - MENDONÇA Artur Vieira de - Febre amarela. São Paulo. Escola Tipográfica Salesiana. 1903. p. 3-15. 
Ressalta-sc que. apesar da fonte utilizada sobre essas publicações tenha sido o livro acima citado, c preciso 
esclarecer que tal obra foi montada a partir da junção de várias artigos e correspondências publicados 
originalmcnte em outros espaços, principalmcnte a Revista Medica de São Paulo. Embora essa passagem citada 
não tenha data, c possível idcntificã-la a partir da resposta publicada por Lutz em fevereiro de 1902. portanto 
deva estar em tomo desse período essa publicação de Mendonça.
j7- Carta resposta de Adolfo Lutz ao artigo de Artur Mendonça. In MENDONÇA Artur V. - op.cit. p. 16-20.

“(...) Para justificar a ineficácia do soro de Sanarelli apelou o Sr. Dr. Lutz para o fato 
de não ter ele poder bactericida nem antitóxico. S.S. não podia fazê-lo melhor: mas o 
que me surpreende, o que não posso compreender é como o soro de Yersin. de que S.S. é 
grande apologista, não tendo poder bactericida nem antitóxico tem. entretanto, poder 
curativo!!!

lógica, parece, atualmente não anda muito pelos arraiais da medicina.
(..)O procedimento que teve o Snr. Dr. Sanarelli na América, fazendo a apologia de um 
serum ineficaz na febre amarela, é o mesmo que teve o Snr. Dr. Yersin nas índias, 
exaltando as virtudes de um soro absolutamente ineficaz contra a peste.
A propaganda feita pelo Dr. Calmette traz o tom de uma imposição cientifica, e agora 
como o consumo parece não corresponder a essa propaganda, querem obrigar os 
comandantes de navios a ter sempre um bom estoque de sora para garantia dos 
passageiros. E assim que se continua a obra de Pasteur...
(...) Há como se vê uma contradição formal entre os termos da carta ao professor 
Perroncíto e o trecho do relatório a que acima me referi.
Na minha opinião o problema etiológico da febre amarela está clara e perfeitamente 
estabelecido por Sanarelli e se há obscuridades estas também se encontram em estudos 
muito mais antigos e mais trabalhados como os da febre tifoide. ’,3Í

‘‘Conquanto não seja a minha praxe de entrar em discussões, que. sob o pretexto de 
ciência, somente visam uma polêmica estéril, faço hoje uma exceção, respondendo ao 
artigo com que o Dr. Mendonça abre o primeiro número da “Revista ” deste ano. Não 
me incomoda o fato de ter ele opiniões diversas das minhas, mas não compreendo como 
esta diferença pode justificar a acusação de falta de lógica feita a todos que pensam de 
outro modo, quando nem sequer porcura demonstrar a verdade das teses em que baseia. 
O Redator principia pela publicação de uma carta minha, transcrita em tradução num 
jornal estrangeiro sem autorização alguma de minha parte.
(...) Se nesse tempo 'não havia razões suficientes para por em dúvida o papel etiológico 
do bacilo Sanarelli ’. durante o ano decorrido entre a data do relatório e da carta citada 
crescia extraordinariamente o número de indícios desfavoráveis, por exemplo, uma série 
de casos negativos, verificados tanto em Cuba como em São Paulo, a afinidade entre o 
bacilo de Sanarelli e o do Hog-Cólera nas relações de aglutinação e o resultado 
negativo da soroscopia do sangue nos doentes e cadáveres de febre amarela.f..)
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Mendonça reagiu prontamente. Misturando seus ressentimentos do tempo em que

trabalhou no Instituto Bacteriológico e suas convicções científicas diferenciadas das de Lutz,

Mendonça responsabilizou o professor Perroncito pela publicação da carta de Lutz, uma vez

que ele a tinha lido em uma sessão da Academia, um jornal médico de Turim a publicou e a

Revista Medica de Havana transcreveu-a, declarando de onde havia extraído e “conforme as

me acho no pleno

”-Ibidcm_ 20.
39 - Resposta ao Sr. Dr.Lutz. In MENDONÇA Artur V. -op.ciL p. 21-27
40 - Ibidern. p. 21

Argumentando ponto por ponto a carta-resposta publicada por Lutz, Mendonça se 

respaldou muito nesta argumentação de que o diretor do Bacteriológico mudava rapidamente 

de opinião, citando o caso da febre tifoide ocorrido em São Paulo,

"Transcrevendo a referida carta, e sobre ela fazendo os comentários, que julguei 
conveniente aduzir, não visava polêmica com o Snr. Dr. Lutz. mas simplesmente mostrar 
que o Diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo tem duas opiniões: uma para o 
governo e a classe médica de S. Paulo e outra para as Academias estrangeiras, de que 
S.S. é correspondente. (...) Eu conheço perfeitamente o desprezo que mostra S.S. . que 
ousam discordar de suas opiniões e que se recusam a acompanhar o espirito de S.S.. 
que sustenta hoje uma doutrina com vigor para amanhã repudiá-la. sem apresentar 
provas, experiências que justifiquem essas mudanças continuas de opinião. O 
experimentador nas condições de S.S.. que deve esclarecer os problemas de etiologia e 
profilaxia das moléstias infecciosas. não tem direito de lançar a confusão nesse assunto, 
pois isso acarreta a dúvida e o desprestigio da ciência, cujos créditos deve zelar.
S.S. confunde o cargo de Ajudante do Instituto Bacteriológico, do qual fiz parte por 
muitos anos, com a posição de discípulo, e mesmo que o fosse, eu me acho no pleno 
direito de protestar contra o que está evidentemente errado '.

"Neste modo de pensar não estamos sozinhos: tanto colegas daqui, como os meus 
correspondentes em outros focos de epidemia e os jornais de medicina em geral 
mostram-se decididamente favoráveis, ao tratamento pelo soro que foi oficialmente 
sancionado pelo governo alemão, geralmente muito reservado em relação a inovações, 
principalmente quando provém da França.
Não me parece necessário continuar nessa discussão. O que foi dito deve bastar para 
provar o infundado das acusações feitas. Quando a critica feita ao Sr. Calmette e ao 
Instituto Pasteur podemos dispensar de entrar neste assunto porque sabemos que tem 
geralmente desagrado. Mesmo entre nós onde cada um julga com o direito de criticar os 
seus mestres não podia passar desapercebido que a posição relativa que o critico e os 
criticados ocupam na ciência não justificam este tom autoritário.
Não pretendo voltar a estes assuntos a menos de necessidade absoluta. Já estou 
acostumado a agressões e não teria dado importância alguma a esta se não viesse da 
parte da redação de um jornal cientifico do qual fui colaborador. "31

praxes da imprensa”, também transcreveu-a na Revista Médica de São Paulo, sem autorização 

de Lutz.39
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Terminou seu quase desabafo afirmando que o seu “otimismo” em relação ao bacilo

Este tipo de duelo científico, que por várias vezes chamou a atenção dos médicos, 

elucida bem o clima instável e tenso da atuação dos cientistas vinculados ao Serviço Sanitário

O trabalho de coleta desses pequenos voadores aparentemente seria algo fácil, mas não 

Rio de Janeiro não pareciam ser favoráveis ao

41 - Ibidem. p. 23
42 - Ibidem. p. 27

talvez imperceptiveis para os demais passageiros,

da teoria de Finlay. Os mosquitos utilizados para as experiências eram 

Janeiro por Adolpho Lutz e Ivo Bandi porque era difícil encontrá-los na cidade de São Paulo. 

Além destes, o dr. Carlos Meyer, médico-auxiliar do Instituto Bacteriológico havia se instalado 

no Hospital de Isolamento de São Simão, interior de São Paulo, e de lá, também remetia para 

São Paulo diversos mosquitos previamente infectados.

os resultados esperados. O clima,

foi. Os meses em que Lutz se encontrava no 

aparecimento deles. Muitos eram machos que não davam 

chuvoso e fresco, não ajudava muito. Pelas poucas cartas localizadas de Adolfo Lutz, desde o

icteróide provinha de longos estudos feitos a tempo, ao contrário do ‘otimismo’ de Lutz com

relação ao protozoário da febre amarela, pois não era baseado em experiências e em 

demonstrações práticas, mas na hábil argumentação da comissão norte-americana.42

“(...) Lembrei-me dos tempos em que o Instituto Bacteriológico foi convidado pelo 
snr.Dr. Cesário Mota para se pronunciar sobre a natureza das febres de S. Paulo.
(...) Em vez de esperar oportunidade para praticar autópsias, que mostrassem as lesões 
e facilitassem a pesquisa do gérmern. o snr.Dr.Lutz apressou-se em declarar em 
relatório oficial, que as febres de S. Paulo nada tinham que ver com a febre tifoide, era 
uma febre sui generis.
Todos os colegas se lembram que S.S. no ano seguinte mudou de opinião e com o mesmo 
tom autoritário, com que fala agora, censurava os colegas que imediatamente não 
bateram palmas às suas novas teorias. ” 41

de São Paulo. Daí a importância do “teatro de provas das experiências”, sendo que o final de 

1901 e o ano de 1902 configurou-se como o período de intensos preparativos para as 

experiências sobre a febre amarela, após Emílio Ribas ter mobilizado as equipes do Instituto 

Bacteriológico e do Hospital de Isolamento. Pelas correspondências trocadas entre Ribas e 

Lutz neste período, nota-se que o último atravessou por várias vezes o trecho São Paulo-Rio 

de Janeiro nas trilhas do trem e, quase sempre voltou na companhia dos mosquitos rajados, 

mas fundamental para os sonhos dos adeptos 

trazidos do Rio de
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adveio com

.)Não tenho mais esperança de encontrar um caso em condições favoráveis porque 
nestes últimos dias não houve mais entradas e nas enfermarias só existem dois casos de 
cachexia consecutiva à febre amarela. ” 44

Aparente paradoxo, aqueles homens envolvidos no combate às epidemias, em 

algumas circunstâncias como essa dos preparativos para as experiências, desejavam que mais 

casos de febre amarela ocorressem para que se pudesse fazer as experiências com os 

mosquitos, pois estes deviam ser previamente infectados com o sangue dos doentes, para que 

depois, inoculassem aqueles que iriam se submeter aos experimentos em São Paulo. Os 

interesses aqui eram outros, posteriormente justificados por uma causa maior em prol de toda 

a humanidade.

Datava também desse período a Missão Francesa que esteve no Brasil desde novembro 

de 1901 até 1905, no Rio de Janeiro, instituída pela proposta do Ministro das Colónias e 

dirigida pelo Instituto Pasteur. Segundo relatório da Missão, esse interesse pela febre amarela 

as epidemias que se deram no Senegal, prejudicando intensamente os interesses 

comerciais daquela colónia45. Lutz estava a par dos trabalhos que eram desenvolvidos por essa 

missão composta pelos doutores Émile Marchoux, A. Taurelli Salimbeni e Paul-Louis Simond 

no Hospital São Sebastião. Em uma de suas correspondências deixa claro que estabeleceu 

contatos com eles, e num tom humorado ao se referir a essa presença estrangeira no Brasil, 

escreveu para Ribas dizendo que esteve com o dr. Simond que lhe parecia o mais instruído dos 

tais e que eles se ocupavam muito com a questão dos mosquitos O contato estabelecido

“(•■ ■) O tempo últimamente tem sido sempre fresco, os mosquitos são raríssimos e não 
encontrei uma só stegomva. Principiou um tempo de chuva que provavelmente deve 
durar alguns dias. Aqui não se pode fazer nada de útil e seria mais fácil voltar para aqui 
quando aparecerem os primeiros casos da nova estação que são esperados mais ou 
menos um mês desta data. '**3

43 - Carta de Adolfo Luiz para Emílio Ribas. 30/08/1902. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.
44 - Idem.
,s- Cf. A febre amarela. Relatório da Missão Francesa In Revista Médica de São Paulo. São Paulo. anoVIl. n° 
15/01/1904. p. 12.
16 - Cf. Carta de Adolfo Lutz para Emílio Ribas. 28/02/1902. Arquivo do Museu de Saude Pública Emílio Ribas.

começo do ano de 1902 até meados de setembro, ele viajava constantemente em busca dos tais 

mosquitos e um tanto quanto desgostoso escreveu para Ribas:
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não encontrada nos arquivos pesquisados. Dizia Lutz:

Por outro lado, as pesquisas feitas por Adolfo Lutz sobre os mosquitos considerados

época Slegomyia fasciata foram referenciais

importantes para os trabalhos da Missão realizados aqui no Brasil. Consta em seu relatório,

Os preparativos para a realização das experiências começaram tão logo Emiho Ribas 

conseguiu autorização do governador do Estado, Francisco de Paula Rodrigues Alves, 

autorização para efetuar as experiências utilizando-se de pessoas como cobaias para que se 

mosquitos infectados. Para a inoculação

transmissores da febre amarela, denominado na

“Reabri a caria já escrita para dizer que recebi hoje uma carta sua a respeito de mais 
uma pergunta. Não falei ainda com o Dr. Simond sobre o assunto porque esperava as 
suas discussões: se até segunda-feira não aparecer casos, tratarei com ele nas condições 
mencionadas o que provavelmente não causará dificuldade. Ele já me ofereceu 
mosquitos. De outro lado não há quase mais esperança de encontrar um .caso bom.
Pode contar que tratarei de me desempenhar o melhor possível de sua comissão levando 
em conta todas as considerações mencionadas.’’

algumas citações das pesquisas de Lutz utilizadas principalmente nas partes dedicadas à 

caracterização das espécies existentes no Rio de Janeiro.49

submetessem às perigosas picadas com os 

experimental deveriam ser empregados exemplares dos mosquitos criados desde a larva,

47 - Os primeiros contatos de Adolfo Lutz com a Missão Francesa parece ter ocorrido já no ano anterior, em 
1901. Em correspondências trocadas com Oswaldo Cruz. Lutz solicitou dele informações com os membros da 
comissão francesa, supostamente conhecidos de Cruz. Na carta resposta. Oswaldo Cruz informou que havia 
conversado com o Dr. Simond e com Dr. Marchoux a respeito dos pontos que interessavam á Lutz. Informou 
que os franceses ainda não haviam iniciado seus trabalhos por falta de material e que desejariam estudar, alem 
da febre amarela, os hematozoários dos animais, fazendo referencias ao relatório de Lutz sobre esse assunto. 
Demonstraram interesse cm ir ã São Paulo e conhecer pessoalmente Lutz. pela importância dos seus trabalhos 
já publicados. Cartas de Adolfo Lutz para Oswaldo Cruz. 19/11/1901 e de Oswaldo Cruz para Adolfo Lutz. 
20/11/1901. Arquivo Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. Em 1902. além da visita à Missão Francesa. Lutz 
lambem se encontrou com Nuno Andrade. Pedro Afonso e Oswaldo Cruz. Com o último havia programado 
uma visita cm Manguinhos.
48 - Carta de Adolfo Lutz para Emílio Ribas. 30/08/1902. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas
49 - Cito aqui duas notas explicativas que se reportaram aos trabalhos de Lutz: "Este mosquito c bem o Culcx 
fatigans. segundo o Sr. Dr. Lutz (...)”. “Sabe-se. peias pesquisas de Lutz que cm grande número dos vegetais, 
cujas folhas conservam água dc chuva, pode favorecer a multiplicação dos mosquitos. In A febre amarela. 
Relatório da Missão Francesa In Revista Medica de São Paulo. São Paulo. anoVU. n° 15/01/1904. p. 38 e 39 
rcspectivamcnte.

parece ter sido bastante profícuo para os dois lados47. Diante da escassez dos insetos 

desejados, Lutz consultou Ribas sobre a possibilidade de “emprestar mosquitos dos franceses” 

ou de ficar mais tempo por lá. Na mesma correspondência vem um P.S. informando que havia 

recebido a carta de Ribas em que respondia alguma outra pergunta, carta essa, infelizmente.
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Além dos organizadores e voluntários, havia uma comissão de médicos escolhida por

sucessivas vezes pelos mosquitos infectados

As experiências foram divididas em duas etapas. A primeira verificou o papel do 

mosquito na transmissão da febre amarela e a segunda consistiu na tentativa de provar o não 

contágio da doença pelos fomites, ou seja, dejetos produzidos pelos doentes.

Os “voluntários” Domingos Pereira Vaz, André Ramos, Oscar Moreira Marques, 

brasileiros e Januário Fiori, italiano, assinaram o seguinte documento antes de se sujeitarem às 

experimentações:

submetidos ao controle rigoroso do ambiente, para evitar qualquer infecção imprópria às 

experimentações propostas.

50 - Cf. LEMOS. Femando.C.- op.cit.. p.61-62.
51 - cr. "Relatório da Comissão Médica convidada pela Diretória do Serviço Sanitário para acompanhar as 
experiências" In Revista Arquivos de Higiene c Saúde Pública - São Paulo. 1939. vol.l. p. 121.

A fase inicial série de experiências abarcou de 15 de dezembro de 1902 a 20 de janeiro 

de 1903. Foram realizadas cinco sessões, durante as quais os voluntários se deixaram picar 

no primeiro e segundo dia de um caso

"Declaro que me sujeito espontaneamente a prestar-me às experiências sobre febre 
amarela, deixando-me picar por mosquitos que tenham sugado sangue de doentes dessa 
moléstia, não obstante os perigos a que me exponho e que detalhadamente me foram 
descritos pelo sr. dr. diretor do Serviço Sanitário, inclusive o do sacrifício da vida, tendo 
o sr. dr. diretor me referido o fato de haverem falecido em Cuba diversos indivíduos que 
se sujeitaram a essa experiência, pelo que firmemente vou sujeitar-me a essa experiência 
no interesse de contribuir para solução de um problema que interessa grandemente à 
humanidade e especialmente ao Brasil e com o qual se preocupam atualmente os homens 
de ciências”50.

Emilio Ribas para acompanhar o andamento das pesquisas, responsável também por um 

relatório final sobre as observações efetuadas. Tal escolha foi estratégica pois tratava-se da 

presença de autoridades médicas - Silva Rodrigues e Adriano de Barros e principalmente de 

Luis Pereira Barreto5’. Como já foi observado anteriormente, Pereira Barreto, importante 

pensador, médico e escritor do período era simpatizante das inovações bacteriológicas, mas 

discordava da tese de que a doença só podia ser transmitida pelo mosquito. Para ele, as aguas 

poderiam ser a fonte de infecção do mosquito.
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experimentações, pois segundo Pereira Barreto

Antes de ocorrer o pronunciamento oficial da comissão médica, encarregada de fazer o 

relatório final sobre

diagnosticado de febre amarela em São Simão. Os dois primeiros foram o próprio Emílio Ribas 

e Adoipho Lutz numa atitude de “encorajamento” aos demais participantes.

52 - Carta de Luiz Pereira Barreto para Emílio Ribas. 20/02/1903. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emilio 
Ribas.

essa primeira etapa das experiências, Ribas e Pereira Barreto trocaram 

algumas correspondências, sendo que o último, num tom bastante otimista, aconselhava Ribas 

a apressar a publicação detalhada de todo o processo, inclusive da declaração dos pacientes 

que participaram das experiências. Referiu-se a este aspecto também quando, numa das cartas 

comentou com Ribas sobre um artigo de Adolfo Pinto que, segundo sua descrição parecia ser 

elogioso ao Serviço Sanitário de São Paulo, mas que por algum motivo não claro, deixava uma 

noção de “inexatidão quanto à conduta da Diretória de Higiene” com relação à utilização de 

pessoas nas experiências. Pelo visto, não só esse médico estava um pouco reticente com as

" (...) no fiindo. devemos agradecer-lhe (refere-se a Adolfo Pinto) a censura, porque 
essa censura vem cabalmente justificar as nossas experiências feitas em cidadãos 
prestantes. Ninguém mais poderá acusar-nos de tentativa de homicídio, e muito pelo 
contrário, o público agradecerá ao Diretor de Higiene Estadual os serviços prestados, e. 
o que mais é. se submeterá de bom grado à todas as contingências da guerra de 
extermínio aos mosquitos.
Convém agora apressar a publicação mais completa, por parte da Diretória, de todo o 
processo dando todos os detalhes inclusive as declarações dos pacientes, que se 
prestaram às experiências.
É da maior conveniência que este trabalho da Diretória apareça ao mesmo tempo em 
português, francês e inglês, para que o mundo inteiro fique sabendo de nossa 
contribuição para a solução do problema:'

As sessões obedeciam o espaço médio de três dias de intervalo. Os médicos, Lutz e 

Ribas, não contraíram a doença, fato justificado pelos especialistas e análises históricas porque 

provavelmente haviam adquirido imunidade, uma vez que estavam em contato frequente com a 

febre amarela. Somente em janeiro, deram-se os resultados positivos quanto ao 

desenvolvimento do quadro febril que se manifestou em três voluntários.
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Outras correspondências trocadas entre Ribas e Pereira Barreto chamaram a atenção 

por se referirem ao inimigo mortal da teoria dos mosquitos, o dr. Artur Mendonça, citado há 

pouco, pois este, à medida que os trabalhos referentes às experiências eram desenvolvidos,

Bacteriológico, feita por Botelho de Toledo, além da análise assinada por Henrique 

Schaumann, diretor da Botica Veado d'Ouro54.

Como esclarece o

Foi caracterizado o diagnóstico da doença não só clinicamente pela comissão, mas 

também pelos exames laboratoriais de urina dos enfermos, conforme análise do Instituto

"limo Sr. Dr. Emílio Ribas, muito digno diretor de Higiene Pública do Estado de São 
Paulo.
"A comissão por vós nomeada para acompanhar as experiências instituídas no nosso 
Hospital de Isolamento, sob a vossa iniciativa com o fim de decidir com todo o rigor 
científico se. sim ou não. a febre amarela se transmite pela picado dos mosquitos 
pernilongos, vem hoje dar-vos conta da honrosa tarefa de declarar-vos. com a máxima 
isenção de ânimos, que não podiam ser mais brilhantes, nem mais fecundos pelo seu 
alcance prático, os serviços que por vosso intermédio o Estado de São Paulo acaba de 
prestar à ciência e à humanidade.
A comissão não pode deixar de. em primeiro lugar, apontar a correta hombridade com 
que procedestes, expondo com toda a lealdade, aos arrojados indivíduos que se 
submetiam às experiências, os grandes perigos a que se iam expor.
Não tentamos uma só experiência sem primeiro ter uma expressa declaração por escrito 
de cada paciente de que se prestava à demonstração experimental.
E não pudemos deixar passar em silêncio o edificante fato: fostes vós e o doutor Lutz os 
primeiros a dar o exemplo, fazendo-se ambos picar e picar bem. por vários mosquitos 
infeccionados pelo sangue de doentes de febre amarela.
A experiência feita aqui na capital de São Paulo remove para sempre todas as objeções. 
Não temos aqui o concurso tumultuário das agências climatológicas ou mesológicas, 
como as que se dão em muitas localidades flageladas para embaraçar as conclusões. As 
belas experiências dos médicos americanos em Havana, não obstante o resultado final 
positivo da extinção dos mosquitos não conseguiram fazer calar todas as controvérsias, 
só pelo fato de ser aquela populosa cidade um lugar em que reinava febre 
endemicamente, havia mais de um século. Objectivava-se que os casos experimentais ali 
observados não constituíam uma prova absoluta, porque os indivíduos podiam ter 
contraído a infecção por um outro canal que não o dos mosquitos. Essa objeção em São 
Paulo seria simplesmente um caso de improbidade cientifica.
É um fato positivo adquirido para a ciência e que deste fato resulta a necessidade da 
higiene privada e pública deixar a defensiva para tomar-se energicamente a ofensiva".

relatório final da comissão médica, redigido por Pereira Barreto, 

também datado de 20 de fevereiro de 1903, o parecer dado confirmou literalmente os 

resultados das experiências:

53 - Cf. "Relatório da Comissão Médica convidada pela Diretória do Serviço Sanitário para acompanhar as 
experiências" In Revista Arquivos de Higiene c Saúde Pública - São Paulo. 1939. vol.l. p. 122.

- Cf. "Relatório da Comissão Médica convidada peia Diretória do Serviço Sanitário para acompanhar as 
experiências" In Revista Arquivos de Higiene c Saúde Pública - São Paulo. 1939. vol.l. p. 129.
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no texto após boas risadas:

A reação para tamanhas perturbações não tardaram a vir. E Barreto caprichou em sua 

irónica retórica. Peço licença para mais uma enorme citação, mas não pude deixar de incluí-la

55 - MENDONÇA. Artur - Transmissão da febre amarela pelos mosquitos. O Estado de São Paulo. 24/02/1903.
• - Segundo o autor o termo sapeca era dado pela população ao que os médicos denominavam febre efémera, 
observadas cm várias outras enfermidades que não somente a febre amarela.

“(.,)E. entretanto, todos os que conhecem de perto o dr. Artur Mendonça sabem que 
a sinceridade e a candura são os dotes primordiais que ornam toda a sua existência.

“Em 1895. creio eu. o sr. dr. Pereira Barreto, em uma série de artigos publicados no 
"Comércio de São Paulo", procurou convencer à classe médica e ao governo deste 
Estado que a febre amarela se transmitia única e exclusivamente pela água. (...) 
Em um artigo publicado no "Estado de São Paulo " eu procurei demonstrar a falta de 
fiindamento dessa doutrina. O relatório publicado hoje no Estado e assinado pelos drs. 
Pereira Barreto. Silva Rodrigues e Adriano de Barros vem demonstrar que o sr. dr. 
Barreto deixou a água para se atirar ao pernilongo.
(...) Lendo a observação e a conclusão eu me senti verdadeiramente assombrado: 
temperatura elevada, dores, um pouco de albumina, ligeira icterícia das escleróticas 
contituem o quadro mórbido da febre amarela!!!
No entanto todos os que trabalharam nos focos epidêmicos sabem que o diagnóstico da 
febre amarela é firmado na tríade seguinte: icterícia, hemorragias e nefrite.
(..)A simples presença de albumina nada quer dizer (...) é necessário procurar a origem 
albumina, não se tendo feito o exame do sedimento pode-se atribuir essa albuminúria a 
cistite, ou outros estados mórbidos que trazem albumina às urinas.
(...) Quanto à icterícia nós vimos que o relatório consigna apenas 'ligeira icterícia das 
escleróticas'. Este sintoma é tão importante na febre amarela que muitos autores, 
achando imprópria essa denominação, procuraram sinónimos como tifo icteróide. mal 
de Sião etc. Nenhum conseguiu, porém, substituir a antiga denominação porque a cor do 
doente é fenômeno que impressiona, domina mesmo o quadro mórbido.
(..)O que eu posso garantir é que os sintomas apresentados pelos indivíduos em 
experiências no Hospital de Isolamento correspondem exatamente ao que o povo chama 
sapeca*, que também se observa por ocasião das epidemias de varíola, sarampão. etc 
(...) Os drs. diretores do Serviço e do Instituto Bacteriológico foram também picados por 
mosquitos infeccionados em S. Simão. Conforme diz o relatório nada apresentaram de 
anormal.
Eu me comprometo perante uma comissão de médicos a produzir em SS.SS. um ataque 
típico de febre amarela com a inoculação intravenosa de poucos centímetros cúbicos de 
toxina do Bacilo Icteróide.
Essa eu garanto que não se limitará a produzir sapecas, mas sim o quadro mórbido 
completo da febre amarela. ”Si

publicava artigos nos jornais, principalmente, O Estado de São Paulo. Parecia que Mendonça 

incomodava mais que os próprios insetos voadores. Tão Jogo foi publicado o relatório a 

respeito da primeira etapa das experiências, Mendonça publicou um artigo no jornal chamando 

a atenção para a vulnerabilidade, tal qual a diagnosticada em Lutz, com relação ao novo 

posicionamento assumido por Barreto:
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aproveitava-se enormemente do clima polêmico instaurado,

referiu Barreto:

no Rio de Janeiro contra os

“(..) Creio que o nosso amigo Mendonça murchou de uma vez com a leal declaração do 
Jorge Pinto (diretor do Serviço de Higiene do Rio de Janeiro). E não era para menos. E 
eu seria um imbecil se não me aproveitasse dela para desfechar o último golpe. E o que 
farei em meu artigo de depois de amanhã. Depois disto não há mais embaraços para a 
Diretória de Higiene: pode organizar até com luxo as suas brigadas.

mantidas com Ribas. As cartas foram escritas quase que diariamente. Numa delas, assim se

56 - BARRETO. Luiz Pereira - Transmissão da febre amarela pelos mosquitos. In MENDONÇA. Artur - Febre 
amarela. São Paulo: Escola Tipográfica Salesiana. 1903.
57 - Carta de Luiz Pereira Barreto para Emílio Ribas. 10/03/1903. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emílio 
Ribas. Os artigos que Pereira Barreto se refere nesta e em outras correspondências foram publicados no jornal 
O Estado de São Paulo. Interessante observar que tanto um quanto outro estaxam interados dos 
posicionamentos c acontecimentos cm tomo da febre amarela no Rio de Janeiro. Mendonça utilizava-se 
sobretudo dos trabalhos dc médicos cariocas que se mostraxam contrários ou reticentes com a teoria dos 
mosquitos, lais como o conhccidissimo Nuno de Andrade e Jorge Pinto. A declaração que Barreto se referiu na 
sua carta foi transcrita em seu artigo como epígrafe: "Traçadas estavam as linhas acima, quando li o resultado 
das brilhantes experiências promovidas pelo ilustre c operoso diretor do Serviço Sanitário dc São Paulo. Em 
face dc tão esmagadoras provas, não sc pode mais negar que o Stcgomyia fasciata inocula no homem a febre 
amarela. Aceito - prazeroso - o fato, já agora inconcusso, xisto que (repilo) entrei animado dc boa fé na 
discussão, como quem procura scr convencido”
Notc-sc que aqui Pereira Barreto sc referia a campanha também iniciada 

mosquitos.

Ao mesmo tempo em que os artigos em resposta eram publicados no mesmo jornal que 

as correspondências eram

Ora sendo incontestáveis essas qualidades no ilustre contraditor. como resolver-se o 
problema da sua tamanha acrimonia contra os médicos americanos e da sua patente 
injustiça contra a minha humilde pessoa?

(...) O ilustre colega sentiu-se mortalmente  ferido em suas crenças mais intimas, mais 
caras e mais santas. Na sinceridade de sua mágoa, qualquer mudança de opinião em 
medicina parece-lhe um crime tão feio e tão condenável como o de virar-casaca na 
política não cientifica.

O problema que temos diante de nós é. portanto, o do papel da sinceridade nas suas 
relações com a marcha das idéias e o progresso da ciência.
(...) E sem dúvida a cegueira da sinceridade que conduz o meu ilustrado colega a jurar 
pelo alcorão de Sanarelli e a não admitir salvação profilática fora do regaço da igreja 
desse sumo pontífice. (...) E. finalmente, a mesma impulsiva cegueira de fanático que o 
conduz à monstruosa enormidade de propor, de sangue frio, o assassinato do dr. Ribas e 
do dr. Lutz. por meio de uma injeção intravenosa do líquido especial do seu fabrico.
(...)No seu entender, a comissão errou, e errou grosseiramente, causando-lhe o nosso 
erro verdadeiro assombro. Os doentes que observamos não tiveram febre amarela, mas 
sim...sapecai...
E sapeca, informa-nos caridosamente, é esse quadro mórbido, muito conhecido dos 
caipiras do interior, e ao qual os médicos dão o nome de ...febre efémera ...
Nós supúnhamos que os caipiras chamavam sapeca à mulher desequilibrada, semi- 
agitada. semt-impulsiva e frisantemente volúvel na esfera dos amores. Estávamos mesmo 
inclinados a admitir que não fosse impossível a classe dos homens sapecas. 
Ignorávamos, entretanto, totalmente a sua sinonimia aplicada em nosologia.
(...) Declaramos solenemente que não encontramos em autor algum moderno isso que o 
colega chama febre efémera, por alcunha sapeca. O colega nos está falando em uma 
língua que não é mais dos nossos dias. ”56
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Referindo-se a um novo artigo publicado 

mediu palavras em seu escárnio:

Conforme dito anteriormente, em meio a esta turbulência com o dr. Mendonça e outros 

incrédulos da teoria dos mosquitos, faltava desqualificar os fomites e o meio-ambiente como 

fatores de condução do agente etiológico da infecção de um doente a outras pessoas. 

Novamente a mesma equipe técnica foi reunida, mas os voluntários não eram mais os mesmos. 

Nem Ribas nem Lutz se expuseram à segunda etapa de experimentos. Apenas três imigrantes 

italianos, um deles há dois anos no pais e os outros dois há apenas um ano, submeteram-se. 

Justificou a escolha destes por serem caracteristicamente predispostos à febre amarela, pois 

eram estrangeiros e ainda não estavam bem adaptados no Brasil. Assim, embora os relatórios

Não se tratava de uma mera

na imprensa por Mendonça, Barreto não

58 - Carta de Luiz Pereira Barreto para Emílio Ribas. 11/03/1903. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emílio 
Ribas.
59 - Carta de Luiz Pereira Barreto para Emílio Ribas. 12/03/1903. Arquivo do Museu de Saúde Pública Emilio 
Ribas.

“O artigo de Mendonça de hoje é um desconchavo. que frisa as raias do bestialógico. 
Vejo que ele perdeu de todo as estribeiras. Eu só lhe poderei responder 
humoristicamente, mas vejo que ele não suportaria mais a mais leve alfinetada.
Acho, portanto, melhor abrir um armistício, para daqui a alguns dias retomar a questão 
em outro tom. ”59

indisposição pessoal. Havia o envolvimento daqueles que 

se mostravam interessados em provar por “a mais b” que a tal teoria dos mosquitos estava 

comprovada cientificamente e Emilio Ribas fazia parte desse coro. Ribas enviou para Pereira 

Barreto alguns dados novos com relação às pesquisas sobre febre amarela. (Infelizmente, não 

se sabe quais eram esses dados). Cauteiosamente, Barreto achou melhor que as informações 

fossem guardadas para serem publicadas “em artigos especiais mais ponderados e sem a feição 

de polêmica”:

“ (...) Creio que assim atuaremos mais fortemente sobre o espirito público.
Todavia, se o Mendonça voltar à carga, os darei imediatamente.
Não tendo ido à cidade estes dias, não sei qual a impressão que a minha defesa da 
Comissão tem produzido nos colegas imparciais. Em todo caso, já que estou malhando, 
não deixarei o ferro esfriar, enquanto a causa das brigadas não estiver bem firme. "}8
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Esta etapa englobou o período de 20 de abril de 1903 a 11 de maio de 1903. Foram

infectadas pelo sangue, vómito

infectadas.

No dia 30 de abril a segunda fase de experiências foi encerrada e os voluntários 

examinados pela comissão de controle. A saúde dos três não havia sido aparentemente abalada. 

Emílio Ribas pediu para que os três voluntários permanecessem em observação por mais 10

dos imigrantes em termos de sobrevivência e ocupação na cidade de São Paulo, sendo suas 

moradias consideradas insalubres, pode-se até compreender o porquê de se sujeitarem a tais 

experiências61.

No sexto dia das experimentações, Emílio Ribas decidiu que seria realizada a 

experiência final: sangue, urina e detritos de vómito de um doente de Ribeirão Preto seriam 

usados para acabar com as dúvidas. Os italianos abriram os frascos e derramaram seus 

conteúdos sobre as próprias roupas e sobre os lençóis.

um visor, para verificar se realmente estavam deitados nos leitos preparados com as roupas

experimentação fora rigorosamente vedado para que não entrasse nenhum inseto e uma estufa 

fora instalada para que o recinto permanecesse constantemente calorento evitando assim a 

contra-argumentação infeccionista de que a queda brusca de temperatura fosse capaz de 

destruir os miasmas da febre amarela. Os voluntários eram constantemente vigiados, através de

60 -Cf. BRANDÃO. José Luís - Emílio Ribas. São Paulo: Três. 1975, p.78.
61 - Cf. Para maiores detalhes sobre as condições de rida dos imigrantes c da população pobre, cf. ALVIM, 
Zuleika M. F. - Brava gente! Os italianos em São Paulo (1870-1920). PINTO. Maria Inês. B.-Cotidiano e 
Sobrevivência: a vida do trabalhador pobre na cidade de São Paulo. 1890-1914. São Paulo: Edusp. 1994 .
62 - Cf. “Relatório da Comissão Médica convidada pela Diretória do Serviço Sanitário para acompanhar as 
experiências” In Revista Arquivos de Higiene e Saúde Pública - São Paulo. 1939. vol.l, p. 134

oficiais e a historiografia sugiram um ato de bravura e interesse científico por parte dos 

voluntários, nota-se que Malagutti Giuseppe, 31, Angelo Paroletti, 43 e Siniscalchi Giovanni, 

41, foram remunerados para serem utilizados como cobaias nessa segunda fase de 

experiências60. Levando-se em conta as condições de vida extremamente miseráveis da maioria

onze sessões nas quais os três voluntários dormiram sobre lençóis e roupas manchadas e 

e respirando um “ar viciado”62. O quarto utilizado para
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63 - Para unta abordagem critica em tomo da criação do mito de Oswaldo Cruz. cf. BRITTO, Nara - Oswaldo 
Cruz, a Construção de um Mito na Ciência Brasileira. Rio dc Janeiro: Fiocruz. 1995.

dias no Hospital de Isolamento, não mais naquele quarto, para serem novamente examinados 

pelos médicos da comissão que assinaram um atestado negando a inoculação da febre amarela.

Paralelo a realização das experiências em São Paulo, no Rio de Janeiro outros 

acontecimentos marcavam a administração pública da saúde. Oswaldo Cruz foi nomeado 

diretor geral de saúde pública, pelo então presidente, Rodrigues Alves (1902-1906), o mesmo 

que havia, enquanto governador do Estado de São Paulo, autorizado e apoiado as experiências 

do Hospital de Isolamento de São Paulo, para cuidar do saneamento, uma das diretrizes da 

reforma urbana implementada em seu governo.

E, para os médicos paulistas envolvidos com a administração sanitária também 

interessava aquela nomeação, na medida em que já vinha de anos anteriores o estreitâmento de 

relações com Oswaldo Cruz, principalmente a partir de sua atuação em Santos no caso da

Nesse período, Oswaldo Cruz era apenas um jovem médico formado no Rio de Janeiro, 

que frequentou alguns cursos de bacteriologia aplicada principalmente à higiene, no Instituto 

Pasteur de Paris e que na sua volta, em 1899 montou um consultório de doenças genito- 

urinárias e um laboratório de análises clínicas na capital. Também nesse ano, como já citado 

anteriormente, havia sido convidado pela Câmara e governo da União para ir a Santos e dar 

seu parecer a respeito da eclosão epidêmica da suposta peste bubônica, o que ele acaba 

confirmando. Sua indicação para o cargo de diretor geral de saúde pública foi feita por Salles 

Guerra, este sim sondado pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores, Dr. Seabra. Não 

havia portanto, naquele momento a aura que se estabeleceu a posteriori em torno de sua 

imagem e memória. Daí a importância de suas interrelações com o grupo médico paulista que 

comandava os serviços públicos de saúde em São Paulo como um forte alicerce, pelo menos 

nesse primeiro momento de sua carreira enquanto administrador da saúde pública, sobretudo 

quanto ao extermínio dos mosquitos transmissores da febre amarela, um dos carros-chefe de 

sua campanha sanitária que, ao lado da vacinação obrigatória e da matança dos ratos, tomou- 

se emblemático na construção da imagem do “saneador do país”.63
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Ainda no bojo das intensas polêmicas em tomo da febre amarela, os anos de 1903 e

1904 foram chaves para administração sanitária em São Paulo e no Rio de Janeiro, com as

Cruz, Emílio Ribas enviou a seguinte mensagem a Oswaldo Cruz:

imagem cristalizada de

campanhas empreendidas pelo recém-nomeado diretor do Serviço Geral de Saúde Pública, 

Oswaldo Cruz. Assim, tão logo os paulistas receberam a notícia da nomeação de Oswaldo

Oswaldo Cruz, este acaba assumindo o cargo em 1902, após a exoneração do antigo diretor. 

Tais instituições também mantiveram vivos contatos intermediados sobretudo pela atuação de 

seus diretores.

peste bubônica. Além disso, vale ressaltar que, paralelo à construção do Instituto Butantan da 

qual já se falou em um outro tópico desse capítulo, no Rio de Janeiro foi criado em 1900 o

"A Diretória do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo não podendo ser indiferente à 
consagração que do Governo do Pais recebem os homens de mérito e saber, tem o 
prazer de felicitar-vos pela vossa nomeação para o cargo de Diretor de Saúde Pública 
da Capital da União, fato que pela vossa provada competência e segura orientação virá 
determinar em assunto de higiene uma fase cientifica de benéficos resultados para o 
Pais e especialmente para essa Capital. ’

com aqueles que já haviam se embrenhado em

Instituto Manguinhos, inicialmente por motivos similares ao instituto paulista, mas que seguiu 

trajetória bem diferenciada.64 Seu primeiro diretor foi o barão de Pedro Afonso, proprietário 

do Instituto Vacínico Municipal. Diante dos graves desentendimentos entre Pedro Afonso e

"De todas as manifestações recebidas por ocasião de minha nomeação nenhuma me foi 
tão grata, afirmo-o, quanto o oficio dirigido pelo ilustrado Diretor do Serviço, Sanitário 
de meu Estado Natal.

64 - Sobre a trajetória das duas instituições cf. BENCHIMOL. Jaime Lainy e TEIXEIRA. Luiz Antonio - 
Cobras, lagartos & outros bichos: Uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ,1993.
65 - Oficio n° 509 do Serviço Sanitário enviado por Emílio Ribas a Oswaldo Cruz. 05/04/1903. Aceno do 
Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.

missiva, enfatizando sua proximidade 

campanhas sanitárias de ordem pública mais sistemáticas:

Oswaldo Cruz agradeceu tal gentileza, contribuindo para a

Ribas como saneador de Campinas, na medida em que a sua declaração a respeito desse 

assunto foi amplamente divulgada nos estudos que fazem homenagem à sua memória. No 

intervalo entre outras cartas trocadas com Emílio Ribas, Oswaldo Cruz enviou uma sugestiva
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(grifo meu)

posteriormente, Ribas atendeu prontamente sua solicitação, enviando-lhe um exemplar das leis

saneamento da cidade do Rio de Janeiro, percebe-se o embasamento nas diretrizes paulistas,

tais como a vacinação obrigatória, a notificação compulsória das doenças, a campanha contra

escreveu para Ribas:

referentes à higiene em São Paulo. De fato, quando se analisa a atuação de Oswaldo Cruz no

Ao mesmo tempo em que se preocupava com as questões de ordem legislativa para a 

experiências ocorridas no

Poucos dias depois da troca de elogios, Oswaldo Cruz pediu a Emilio Ribas que lhe 

enviasse toda a legislação sanitária de São Paulo bem como o “código de posturas”, que em 

São Paulo era denominado de código sanitário 67 Tal preocupação de Oswaldo Cruz esteve 

vinculada fundamentalmente à sua missão de apresentar um projeto de reestruturação dos 

serviços de saúde da União à Câmara dos Deputados. Pela correspondência enviada

saúde pública, Oswaldo Cruz também acompanhava de perto as

Hospital de Isolamento referentes à febre amarela. Na mesma correspondência em que havia o 

agradecimento pelo recebimento das leis sanitárias de São Paulo, Oswaldo Cruz assim

“ - Oficio do Gabinete do Diretor Geral de Saúde Pública enviado por Oswaldo Cruz a Emílio Ribas. 
21/04/1903. Acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.
67 - Oficio do Gabinete do Diretor Geral de Saúde Pública enviado por Oswaldo Cruz a Emilio Ribas.
26/04/1903. Acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. t
68 - Segundo projeto aprovado na Câmara dos Deputados, a tendência centralizadora dos serviços de saúde e as 
constantes divergências entre as atribuições municipais e federais marcaram as discussões deste período no Rio 
dc Janeiro, ocorreu situação semelhante em São Paulo. Segundo declaração do próprio Oswaldo Cruz,, 
publicada no jornal '“A notícia” em abril de 1903 de acordo com a vigente organização dos serviços de saúde 
“não se sabe onde começa a responsabilidade de uma repartição e onde termina a da outra, sendo, assim, 
impossível agir com resultados favoráveis.” Além disso, teria declarado ao ministro do Interior J. J. Seabra que 
cra imprescindível e urgente a passagem do serviço de higiene domiciliar e pública para a União, sob pena de 
nada poder ser levado a efeito no sentido de sanear a capital.

ratos e mosquitos, iniciativas tomadas pelo Serviço Sanitário de São Paulo, além da tendência 

centralizadora da Direção Sanitária do Rio, da qual Ribas era bastante simpático 68

Para mim, os termos daquele honroso documento  firmado pelo sábio profissional que foi 
o saneador de Campinas e de São Paulo tem um valor inestimável e o apoio moral que 
nele encontro dá-me coragem e entusiasmo para a árdua campanha em que estou 
empenhado. ‘—:c------ '

’ Espero ancioso o relatório à cerca das experiências ai feitas com as roupas dos 
amarelentos.
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documento aparentemente formal e comprometido apenas com o relato dos fotos observados:

importantes:

Luiz Pereira Barreto também foi o redator final do relatório e, numa de suas cartas 

endereçadas a Ribas propicia ao leitor os bastidores da confecção e os dilemas humanos de um

Terminada a segunda etapa das experiências no Hospital de Isolamento, novo relatório 

deveria ser lançado como resposta final para aqueles que ainda ousavam discordar das 

convicções defendidas pelo corpo médico envolvido, desde o inicio, nesse projeto.

A despeito da campanha que contra nós é aqui levantada, prosseguimos com atividades 
de acordo com as nossas idéias. Vamos iniciar o serviço de destruindo por toda a

Em junho do mesmo ano, o novo relatório sobre esta série de experimentações foi 

era contagiosa e que o único meio transmissor

de acordo com as nossas idéias. Vamos iniciar 
cidade os lugares de produção do stegomyia. ,>69

“Eu estava realmente embaraçado para redigir o nosso Relatório, hesitando quanto 
ao tom literário que devia optar. Devíamos ou não tomar uma legítima vingança das 
diatribes levantadas na imprensa diária contra nós? A leitura do discurso mostrou-me o 
caminho a seguir, (refere-se aqui ao discurso do Dr. Autran, enviado por Ribas a ele)

O resultado foi que levantei-me, hoje, às duas horas da madrugada e escrevi o 
Relatório, que aqui vai Junto, para os meus companheiros lerem e fazerem as 
modificações que entenderem convenientes. Creio que a importância do assunto justifica 
amplamente algumas frases cáusticas que empreguei. Aliás, o grosso público só aprecia 
bem o estilo um tanto apimentado. Entretanto, só aplaudirei quaisquer alterações que 
fizerem. ” 70

publicado, concluindo que a febre amarela não

era a picada do mosquito Stegomya Fasciata, portanto advogando um posicionamento 

modo de transmissão. Abaixo, alguns trechos consideradosexclusivista com relação ao

69 - Carta enviada por Oswaldo Cruz a Emílio Ribas. 05/05/1903. Acervo do Museu de Saúde Pública Emílio 
Ribas. Desde de abril, Oswaldo Cruz tentava empreender na cidade do Rio de Janeiro uma campanha de 
extermínio aos mosquitos. Inicial mente seu projeto previa uma brigada de 1200 homens para dar inicio, 
simultaneamente, em todos os bairros, a tarefa de eliminar as poças de água e lugares que favorecessem o 
desenvolvimento dos insetos. O Congresso se reuniria somente em maio e, diante das parcas verbas e 
indisposições administrativas. Oswaldo Cruz iniciou a campanha com poucos homens, cerca de 85. chefiados 
pelo dr. Carneiro de Mendonça, responsável pelo Serviço de Profilaxia da Febre Amarela. Interessante notar, 
segundo uma correspondência desse médico endereçada ao Serviço Sanitáno de São Paulo também mantinha 
informado o dr.Ribas acerca dos pontos em que havia suspeita e posterior diagnóstico de casos de lebre amarela 
no Rio de Janeiro.Cf. Correpondência enviada por Carneiro de Mendonça a Emílio Ribas. 10/06/1903. Arcervo 
do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. A campanha contra os mosquitos foi, juntamente com as da 
obrigatoriedade da vacina e da matança de ratos motivo de várias charges e criticas publicadas em jornais e 
revistas da época. Cf. FALCÃO, E. de C. - Monumenla Histórica, a incompreensão de uma época, vol. IV. 
1971 e História do Brasil, grandes personagens - Oswaldo Cruz, uma vida de combate às epidemias. São Paulo: 
Abril Cultural, v.44. 4o edição. 1978. * Ilegível.
70 - Carta enviada por Luiz Pereira Barreto para Emílio Ribas. 16/06/1903 Arcervo do Museu de Saúde Pública 
Emílio Ribas.
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Embora possa parecer um dado secundário, o fato desse relatório conter o nome de

funcionários e enfermeiras revela a astúcia do relator Pereira Barreto, que se preocupou com

relatório referente

as

Não se perdeu muito tempo. Os resultados das experiências logo foram divulgados em 

revistas médicas especializadas, jornais e congressos73. Aliás, no mês seguinte à publicação do 

a segunda fase de experiências, ocorreu o V Congresso Brasileiro de 

Medicina e Cirurgia74, no Rio de Janeiro, no qual as controvérsias sobre a teoria havanesa 

ocuparam boa parte do evento. Não vou discorrer sobre todos os pronunciamentos feitos pelos 

médicos que estavam naquela ocasião debatendo a validade ou não da teoria havanesa, bem

limo. Sr. Dr. Emílio Ribas, muito digno diretor do Serviço Sanitário do Estado de 
São Paulo.

No desempenho do honroso convite que nos dirigistes para acompanharmos a 
segunda série de experiências instituídas com o fim especial de resolver o problema do 
contágio ou não contágio da febre amarela pelas roupas usadas pelos doentes dessa 
moléstia e em resposta ao vosso oficio de 19 de maio do corrente ano, viemos hoje, 
apresentar-vos os resultados de nossas observações.

Além do pessoal de serviço do nosso Hospital de Isolamento, composto de indivíduos 
entre os quais figuram estrangeiros e nacionais ali empregados como enfermeiros, tais 
como A. César de Lima, natural de São Paulo, Antônio Rodrigues Farina e Juan 
Gonçalves, ambos espanhóis, Agnes Brown, inglesa, Maria Mercedes e Celestina do 
Vale, de São Paulo, os quais tiveram todos expostos, durante o decurso das experiências, 
aos mais imediatos riscos de contágio pelas roupas sujas, se contrário houvesse, 
mereceriam mais especialmente a nossa atenção três cidadãos de nacionalidade italiana, 
que se prestaram de boa vontade a servir de pedra de toque na verificação do verdadeiro 
maquinismo da transmissão da febre amarela.

(...)De que acabamos de expor resulta que é completamente infunda a crença na 
transmissão da febre amarela pelos fomites.

Qualquer que seja o germe dessa moléstia, esse germe perde a faculdade germinava 
todas as vezes que não encontra as condições favoráveis do seu meio natural.

As experiências dos norte-americanos em Havana e as nossas aqui feitas no Hospital 
de Isolamento, demonstram que só no organismo do mosquito encontra o germe 
amarilico, as condições necessárias para a sua evolução" 71.

71 -Cf. “Relatório da Comissão Médica convidada pela Diretória do Serviço Sanitário para acompanhar 
experiências” In Revista Arquivos de Higiene c Saúde Pública, ano 1, n.l, junho de 1936, p.133 e 135.
O governador paulista, Bernardino de Campos e o Secretário do Interior, Bento Bueno. entregaram a Emílio 

Ribas uma medalha de ouro pela participação nas experiências,em uma sessão pública e solene enf outubro de 
1903. Cf. LEMOS.Femando C.-op.cit, p.l 1, nota 6.
72 - Carta enviada por 1 m? Pereira Barreto para Emílio Ribas. 16/06/1903 Arcervo do Museu de Saúde Pública 
Emílio Ribas.
73 - Esses relatórios foram publicados integralmente na Revista Medica de São Paulo-ano VI. n°4, fevereiro e 
julho de 1903. no O Brasil Médico, ano XVII, sctembro/1903 e no jornal O Estado de São Paulo, fevereiro e 
julho de 1903.
74 - O V Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia ocorreu entre os dias 16 de junho a 2 de julho de 1903.

as possíveis objeções que pudessem ser feitas e para uso da própria defesa dos médicos 

envolvidos “caso algum cônsul mal avisado quisesse meter o bico na questão”. 72
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Segundo Benchimol

Assim, o plenário do dia 28 de junho presidido por Oswaldo Cruz aprovou, por votos, 

a sessão especial proposta por Ismael da Rocha, aberta no dia Io de julho sob a presidência de 

Souza Lima e Miguel Couto, com nova leitura das conclusões de Ribas.

como as nuances existentes entre um

Às duras penas votou-se favoravelmente às conclusões de Ribas com algumas 

alterações. Foi aprovado pelo Congresso que a teoria da transmissão da febre amarela pelo 

Stegomyia fasciata era fundada em observações e experiências de acordo com os métodos 

científicos e que nenhum outro modo de transmissão estava demonstrado rigorosamente. Essa 

segunda parte gerou protestos dos ‘exclusivistas’- aqueles que acreditavam somente no

Após a leitura destes trabalhos os debates tomaram conta das sessões em forma de 

impasse. Exigiu-se uma tomada de posição daquele Congresso, por boa parte dos presentes 

inclusive Oswaldo Cruz, pelo caminho da votação das conclusões da memória de Ribas. 

Outros não apoiaram tal decisão, solicitando que se registrasse sua discordância com o 

procedimento, caso do dr. Moncorvo Filho e Rodrigues Lima77.

)Os ‘muito bem ’ que acolheram a exortação e, os ‘muito apoiados 'que ressoaram 
em seguida à advertência de Felicio dos Santos, de que votação em Congresso não era 
‘decisão de teólogos' parecem indicar uma mudança na correlação de forças devida, 

provavelmente, à afluência dos partidários da teoria havanesa. ”

polo e outro, como por exemplo aqueles que advogavam 

sobre a existência de outros insetos vetores ou que aceitavam a teoria da transmissão da febre 

amarela pelos mosquitos, mas não de forma exclusivista.75 O que interessa particularmente para 

este trabalho é a participação e repercussão da apresentação dos relatórios sobre as 

experiências feitas no Hospital de Isolamento de São Paulo, relatos esses lidos por Carlos 

Meyer, e a Memória de Ribas, lida por Arthur Ripper76.

75 - Para uma descrição detalhada dos posicionamentos defendidos no Congresso a respeito da febre amarela, 
consultar BENCHIMOL. Jaime L. op. cit, especialmente o item do cap. 10, que versa sobre o V Congresso, p. 
573-586.
’6- “Relatório da-Comissão Médica convidada pela Diretória do Serviço Sanitário para acompanhar as 
experiências” c “Profilaxia da febre amarela”(memória de Emílio Ribas). Cf. análise desse artigo no capitulo 3 
dessa dissertação.
71 - Cf. BENCHIMOL. Jaime L. - op.cit. p. 51-582.
78 - Idem, p. 583.
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Aliado a esse comedimento de Ribas em adotar de vez uma posição mais radical em

suas conclusões, a própria ausência deste, tendo seus trabalhos lidos por outros médicos, para 

além das possíveis justificativas particulares, podem indicar uma outra forma de proteção 

contra os ataques agudos que se faziam por todos os lados, vindos de São Paulo ou da capital 

federal.

Fazendo uma análise comparativa com as conclusões propostas no trabalho de Ribas, 

ocorreram mudanças significativas, pois originalmente em sua memória, o Stegomyia fasciata 

era incontestavelmente o transmissor mais importante - único demonstrado - da febre amarela. 

Já a proposta aprovada dizia ser a teoria do mosquito demonstrada rigorosamente, deixando a 

entender que outros meios de transmissão poderiam ser demonstrados futuramente. Mas, tais 

transformações parecem ter sido fomentadas justamente pelo caráter intermediário de suas 

conclusões, diferente do posicionamento mais preciso do relatório referente às experiências 

feito pela comissão e nas próprias explanações que Ribas fez ao longo de seu trabalho10.

Embora ausente do Congresso, Ribas manteve-se atualizado de todas as ocorrências 

referentes a repercussão de seu trabalho. Os guardiães da teoria dos mosquitos, incumbidos 

direta ou indiretamente de dar força aos trabalhos paulistas mantiveram correspondências 

como Emílio Ribas, provavelmente em número bem maior daqueles alcançadas ao longo da 

pesquisa. Todavia a carta de Antônio Ramos e o telegrama de Rippert demonstram o grau de 

ansiedade que devia estar o ‘protagonista invisível’ desse congresso. Assim, Antônio Ramos, 

médico clínico de São Paulo, escreveu a Ribas no dia 28 de junho entusiasmado com a 

repercussão dos trabalhos lidos e deixando claro seu total apoio. Após ter assistido a

79 - Idem, p. 585.
10 - Cf. análise da Memória no capítulo 3.

mosquito como meio de transmissão, havendo votos em contrário. Teófilo Torres, segundo 

Benchimol, declarou não haver prestado atenção ao “rigorosamente” da segunda conclusão e 

quis votar contra o advérbio. Outros se manifestaram, mas o presidente Souza Lima da sessão 

não quis voltar atrás, consentindo apenas em receber uma lista contendo declaração dos 

exclusivistas: “votamos a segunda parte sem o advérbio rigorosamenté”79
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Segundo Benchimol,

Paralelamente às homenagens aos paulistas, no Rio de Janeiro continuavam os 

trabalhos experimentais da Missão Francesa no Hospital São Sebastião. Uma carta dç Oswaldo

estação ferroviária, para aclamá-los na 

dos paulistas também fizeram parte desse episódio. O secretário do interior, Bento Bueno 

congratulou Ribas em nome do govemo do Estado de São Paulo, cumprimentando-o pelos 

trabalhos realizados e pela participação daqueles que os apresentaram no 5o Congresso.

‘impressionante conferência de Vital Brasil sobre ofidismo, ‘um verdadeiro sucesso’ e sob a 

ação favorável da leitura feita dos trabalhos sobre febre amarela, escreveu a Ribas, dizendo 

que, a propósito da votação, tinha havido:

“(—) grande discussão e divergência de opiniões, dizendo alguns que questões de 
ciência se verificam, se aceitam, como devem ser aceitas as de São Paulo pelo seu cunho 
prático, mas não se votam...

O que é certo é que funda impressão deixaram nos congressistas ainda incrédulos 
quanto à transmissibilidade da febre amarela pelo stegomyia fasciata, os trabalhos tão 
criteriosamente iniciados e dirigidos pela Diretória do Serviço Sanitário de São Paulo, 
constantes do bem elaborado Relatório ou Memória que apresentastes. Esses trabalhos 
salvaram a situação do 5° Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, pois que, até 
então, eram de só menos importância e de pouca novidade científica as Memórias 
apresentadas e comunicações feitas.

Fazendo parte do corpo clinico de São Paulo e tendo também, em sessão anterior, 
feito ao Congresso uma Comunicação, apoiando a nova teoria, que, sob tão bons 
auspícios se inicia, não posso deixar de sentir convosco as suaves emoções que soém 
despertar a conquista de uma verdade cientifica pela qual nobre e humanitariamente nos 
batemos.

repercussão a tal ponto de, na 

próximo evento seria em São Paulo, sob a presidência de Emiho Ribas. Também informou que 

uma delegação de médicos que participaram do V Congresso acompanharam os paulistas até a 

hora da partida83. Homenagens e saudações oficiais

sessão de encerramento do Congresso deliberar-se que o

os trabalhos apresentados pelos paulistas tiveram ampla

E, num telegrama enviado a Ribas por seu representante Palmeira Rippert que fez a 

leitura da Memória, havia a notícia de que o Congresso votou moção de louvor de todos os 

trabalhos do Serviço Sanitário de São Paulo e aceitou “Stegomyia não contágio”.82

8'- Carta enviada por Antônio Ramos para Emílio Ribas. 28/06/1903. Acervo do Museu de Saúde Pública 
Emílio Ribas.
82 - Telegrama dc Palmeira Rippert enviado a Emílio Ribas. 02/07/1903. um dia após a votação.
83 - BENCHIMOL. Jaime L. - op.ciL p. 574. De fato, em 1907 ocorreu o VI Congresso Médico Brasileiro em 
São Paulo, sendo Emílio Ribas o presidente. Vitor Godinho o secretário geral e Vital Brasil o tesoureiro.
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M - Carta enviada por Oswaldo Cruz para Emílio Ribas. 20/07/1903 Acervo do Museu de Saúde Pública Emílio 
Ribas.
85 - MENDONÇA. Artur Vieira de - Febre amarela. São Paulo. Escola Tipográfica Saiesiana. 1903.

E, justamente em 1903, apesar dos esforços franceses e de Oswaldo Cruz para 

‘provar’a veracidade dos teoria havanesa, quando as experiências foram realizadas no Hospital 

no congresso médico e das

Cruz revelou a sua interação com os trabalhos ali desenvolvidos e demonstrou haver uma 

relação de forte confiança entre os dois diretores de saúde pública, pois escreveu a Ribas sobre 

alguns ‘detalhes’desagradáveis ocorridos com os doentes utilizados nas experiências similares 

às ocorridas em São Paulo:

“(—) Quanto às experiências aqui feitas pelos franceses posso informar-lhes, com 
reserva, do seguinte:

(...) Quanto à experimentação no homem verificaram:
Que o stegomyia transmitia a moléstia típica. Tendo havido infelizmente 3 casos de 

morte por febre amarela experimental clássica, com anúria, vómito preto, icterícia, 
albuminúria etc sendo os casos verificados pela autópsia, tendo sido encontradas todas 
as lesões caracteristicas.

Verificaram mais que o mosquito infeccionado não pica senão dificilmente durante 
dia, preferindo fazê-lo à noite.

Um dos doentes que sucumbiu à febre amarela foi picado por dois únicos mosquitos 
dos quais um quase que não sugou. Peço-lhe a mais absoluta reserva sobre esses casos 
terminados pela morte e que foram feitos sob minha exclusiva responsabilidade.

Compreende meu caro amigo como a imprensa nossa adversário exploraria o fato se 
dele tivesse conhecimento. Essas experiências foram categóricas assim como as outras 
que o cortejo sintomático foi o mais categórico possível.

Quanto às experiências com as roupas julgaram os sábios franceses serem elas 
desnecessárias não só à vista de que já havia feito mas sobretudo porque com os 
conhecimentos que se tem sobre a etiologia da febre amarela não são elas cabíveis 
sendo a priori desnecessárias, porquanto é impossível a transmissão pelas roupas à 
vista de que se conhece sobre o ‘modus vivendi' do gérmem amarilico.

São estas as informações que reservadamente pode ministrar-lhes o colega e amigo 
muito grato Gonçalves Cruz. "*

de Isolamento de São Paulo, da apresentação dos resultados 

homenagens tecidas aos participantes paulistas, Artur Mendonça publicou um livro que reunia 

todas as cartas-respostas, artigos e relatórios, material esse de sua autoria e de outros autores, 

envolvidos nessas divergências, desde os tempos em que atuava no Bacteriológico e discordou 

de Lutz, até o momento das experiências norte-americanas e daquelas que foram feitas em São 

Paulo no Hospital de Isolamento, englobando portanto, os anos de 1897 até 1903.85 O livro 

Febre Amarela foi organizado em três partes que formavam o subtítulo da obra: A doutrina
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1 .

86-Idem.p. 136.

bacteriana de Sanarelli, Os trabalhos da Comissão norte-americana e As experiências do 

Hospital de Isolamento de São Paulo.

De qualquer maneira, 

país, saindo um 

para agricultura,

a imagem dos médicos paulistas parece ter sido reforçada no 

pouco da república do café para adentrar-se em outros solos menos férteis 

mas promissores do ponto de vista da projeção e reconhecimento científico.
t

Apesar de todos os esforços da equipe do Serviço Sanitário e dos constantes artigos 

repudiando seus posicionamentos, Artur Mendonça não abriu mão de suas convicções, 

defendendo até o fim a teoria do bacilo icteróide como agente etiológico da febre amarela. Tal 

episódio deixa claro o quanto são embaraçosos os caminhos da ciência, pois que o “teatro da 

prova” tal qual aquele montado a respeito das experiências no Hospital de Isolamento e a 

divulgação dos resultados não foram suficientes para o convencimento absoluto da sociedade 

em geral nem dos homens de ciência, mesmo porque nesse caso específico de Artur 

Mendonça, está se falando de um médico bacteriologista que até há pouco formava a mesma 

equipe de trabalho nos órgãos públicos de saúde de São Paulo. Descrente absoluto das 

investidas contra os mosquitos, finalizou o livro com um de seus artigos que assim se referiu às 

campanhas sanitárias contra a febre amarela:

"Somando os casos de Finlay, da comissão norte-americana e de São Paulo, temos 
um grande número de doentes em que a moléstia não se define, os sintomas sempre 
apagados, sem expressão e no entanto querem que a classe médica aceite o diagnóstico 
de febre amarela.

E são experiências nessas condições que servem de base atualmente para a profilaxia 
da febre amarela, os processos que no nosso país varreram de vez essa moléstia de 
cidades como Santos e Campinas, são repudiados agora e lança-se mão do milagre 
americano (...)

Nunca o Rio de Janeiro esteve em condições tão favoráveis, como agora, para se 
libertar da febre amarela. A presença do Engenheiro Passos na Prefeitura dá garantia 
certa do melhoramento dos domicílios e dos melhoramentos gerais da cidade e se isso 

’ fosse acompanhado do isolamento hospitalar sistemático e das desinfecções, em pouco 
tempo a febre amarela estaria eliminada, como foi em Santos e Campinas.

No entanto, foi dada preferência à guerra ao mosquito, que não foi eficaz em uma 
pequena cidade como S. Simão, e o que se há de esperar dela em uma grande cidade 
como o Rio de Janeiro!"86
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4.3 - Alguns momentos pouco conhecidos da atuação de Ribas

87 - Vitor Pereira Godinho nasceu em 1862 no Rio de Janeiro. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro em 1887. colega de turma, portanto de Emílio Ribas. Foi Inspetor Samtáno, chefe da comissão sanitária 
enviada para o Maranhão em 1904, diretor da Revista Médica de São Paulo desde a sua fundação em 1898 até 
seu último ano de publicação em 1914, diretor do Hospital de Isolamento de Santos e de São Paulo, de 
1915a 1919, quando aposentou-se do Serviço Sanitário. Foi professor da Escola de Farmácia de São Paulo, onde 
lecionou até o seu falecimento ocorrido em 1922 no Rio de Janeiro. Escreveu vários artigos e livros médicos, 
principalmentc sobre Bacteriologia e Tuberculose, além de romances.
*8 - GODINHO, Victor - A peste no Maranhão In Revista Médica de São Paulo, ano VU, n° 18, 30/09/1904, p. 
441.
89 - Tal qual o Serviço Sanitário de São Paulo, o Serviço Sanitário do Maranhão foi idealizado com a seguinte 
estrutura:
- Diretória
- Instituto Bacteriológico e Vacinogênico
- Dcsinfectório e Almoxarifado
- Seção de Análises e Fiscalização de Farmácias
- Hospital de Isolamento
- Seção de Estatística- Demógrafo- Sanitária.

4.3.1 - A peste no Maranhão e a intervenção do Serviço Sanitário de São Paulo

Em 1904, o Serviço Sanitário de São Paulo foi marcado por uma experiência até então 

inédita em sua história: intervenção sanitária no distante estado do Maranhão. Tudo indica que 

fortes surtos epidêmicos, principalmente diagnosticados como sendo de peste bubônica 

atacaram a região. A situação tomou-se crítica. O Serviço Sanitário de São Paulo tomou as 

rédeas do processo de saneamento, através da incumbência do governador daquele estado para 
que Vitor Godinho87 dirigisse os trabalhos de combate à doença, negociação esta intermediada 

pelo próprio Ribas e pelo deputado federal maranhense José Eusébio de Carvalho Oliveira.88

Sua estadia por lá se deu entre janeiro e setembro de 1904, contando com uma pequena 

equipe de auxiliares locais, alguns de São Paulo, como os drs. Augusto Militão Pacheco e 

Adolfo Lindenberg, estudantes recém-formados da Faculdade do Rio de Janeiro, enfermeiras e 

funcionários do Hospital de Isolamento e do Desinfectório Central. Segundo Godinho, houve a 

necessidade de reorganização dos serviços de higiene e, como chefe do Serviço Extraordinário 

de Higiene do Estado do Maranhão, estabeleceu algumas instruções sanitárias baseadas nas 

práticas paulistas: extinção dos ratos, vacinação anti-pestosa, isolamento e desinfecções, sendo 

que o Instituto Butantan fabricou uma quantidade de soro solicitada para atender a demanda.

Interessante notar que, segundo relatório escrito pelo dr. Vitor Godinho sua missão 

estrapolou a mera função de combate à peste, pois fez um minucioso projeto de total 

reestruturação do Serviço Sanitário daquele Estado, baseado na estrutura do Serviço Sanitário 

de São Paulo89.
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ano VII, n° 17, 15/09/1904,

A festa e o cerimonial fizeram parte dessa atuação do Serviço Sanitário. Notícias da 

volta triunfante da Comissão Sanitária de São Paulo eram divulgadas em jornais e, segundo 

elas, vários cumprimentos de autoridades médicas e políticas, além das homenagens, foram 

dirigidas aos “vencedores médicos paulistas”.90 A chegada da Comissão à Estação ferroviária 

do Norte foi recebida pelos principais membros dirigentes do Serviço Sanitário e de outras 

instituições médicas, além do Secretário do Interior, Cardoso de Almeida. 91A expressiva 

presença dessas autoridades revelam a importância política desses cerimoniais na medida em 

que reafirmam a própria projeção e cerceiam ainda mais o campo de atuação enquanto 

“autoridades científicas”. Mesmo sendo uma festa em que os convidados eram os próprios 

articuladores e ocorrendo o cerimonial numa instituição aparentemente voltada para a 

acomodação de doentes - o Hospital de Isolamento- ela era uma das formas de extrapolar os 

espaços restritos da ciência médica, ocupando a esfera pública da estação, dos bondes, das 

ruas rumo às celebrações, trilhando menos timidamente o caminho do espetáculo científico.

"Em bonde especial tomado pelos inspetores sanitários, foi o dr. Godinho acompanhado 
ao Hospital de Isolamento, onde serviu-se lauto almoço durante o qual foram-lhe 
dirigidas muitas saudações, ao dr. Lindenberg, ao dr. Militão Pacheco, ao dr. Emílio 
Ribas, à Repartição Sanitária do Estado e ao Estado de S. Paulo, tendo o dr. Godinho 
agradecido e fazendo ver que em roda os pontos por que passara ouvira lisonjeiras 
referências ao Serviço Sanitário do Estado de S. Paulo, citando a frase do dr. Alfredo 
Britto, diretor da Faculdade de Medicina da Bahia que, ao recebê-lo dissera que S. 
Paulo embora não possua Faculdade de Medicina conta em sua capital, pela sua 
Repartição de Higiene, um núcleo de médicos que fazem honra à ciasse médica 
brasileira, e a do dr. Nina Rodrigues, também lente da Bahia, afirmando em saudação 
ao dr. Godinho que a Repartição Sanitária de S.Paulo constitui uma garantia para a 
saúde pública de outros Estados.
Finalmente, o dr. Emílio Ribas fez o brinde de honra ao Estado do Maranhão na pessoa 
do dr. Benedicto Leite, digno senador federal, e prestigioso chefe político daquele 
estado, assim terminando o almoço às duas horas da tarde. ’’

90 - Manifestaram-se favoravelmente à Comissão, a Revista Médica de São Paulo, Imprensa Médica, Brasil 
Medico, O Estado de São Paulo e O Correio Paulistano. Segundo notícia veiculada nesse último. Ribas recebeu 
telegramas de cumprimento da Comissão Sanitária de Pindamonhagaba e do senador maranhense Benedicto 
Leite. Cf. Correio Paulistano, 10/09/1904, apud Revista Médica de São Paulo, 
n.412-414.

1 - A lista dos que compareceram à recepção é enorme. Emílio Ribas, Henrique Coelho, oficial do gabinete do 
secretário do Interior. Cândido Espinheira. diretor do Hospital de Isolamento, Adolfo Lutz. diretor do Instituto 
Bacteriológico, Artur Mendonça e Oliveira Fausto, redatores da Revista Médica de São Paulo, Vieira de Mello, 
redator da Imprensa Médica, Clemente Ferreira. Saturnino da Veiga e zeferino Chaves, do Dispensário contra a 
Tuberculose, Américo Brazilicnse, Pereira Corsino e Reinaldo Ribeiro, da Escola de Farmácia, Riíbião Meira, 
redator da Gazeta Clínica, Xavier da Silveira. Santa Casa dc Misericórdia, Antonio Campos Sallcs. diretor do 
Laboratório dc análises químicas, José Redondo, da Folha Nova, Carlindo Valeriani, do Instituto Sorotcrápico. 
Carlos Meyer, do Instituto Bacteriológico, Guilherme Álvaro, chefe da Comissão Sanitária de Santos. Estevão 
de Siqueira, secretário da Diretória do Serviço Sanitário, inspetores sanitários, engenheiros, farmacêuticos e 
alunos da Escola de Farmácia, Odontologia e Direito. Cf. Correio Paulistano, 10/09/1904, apud Revista Médica 
de São Paulo, ano VH, n° 17, 15/09/1904, p.412^14.
^-Idem, p. 413.
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Tal encontro parecia reforçar a imagem civilizatória de São Paulo frente aos outros 

estados, descampados da proteção sanitarista, conciliada à uma irmandade entre dois estados 

tão distantes e diferentes, idealizando a partir de então, não mais os ratos transmissores da 

peste como elemento comum, mas uma intricada rede sanitária, cada vez mais concebida como 

símbolo do progresso da nação .

93 - Noticias. In Revista Médica de São Paulo, ano VII, n° 18, 30/09/1904, p. 447-448.
94 - Notícias. Revista Médica de São Paulo, ano VII, n° 21, p.506-507.

4.3.2- Negócios à vista: os projetos sanatoriais para o tratamento da tuberculose

O grave problema da tuberculose que grassava no Brasil não poupou o Estado de São 

Paulo e pontuou algumas das preocupações e inciativas de saúde pública na administração de 

Ribas, embora as atenções se voltassem mais para as ocorrências de surtos epidêmicos de 

cólera, febre amarela, varíola e peste, consideradas prioritárias do ponto de vista político e 

económico, por -conta do próprio movimento médico e dos interesses mais imediatos. No

Godinho, quando reassumiu o lugar de Inspetor Sanitário e de médico auxiliar do 

Hospital de Isolamento, agradeceu diretamente a Emilio Ribas o apoio recebido.

"(•••) Esse apoio fez com que lodo o pessoal superior da Comissão saísse do seio da 
Higiene de São Paulo e faz também com que eu restitua integralmente à Diretória do 
Serviço Sanitário de São Paulo e a todos os colegas e companheiros de trabalho aqui os 
louros da vitória que já foi por nós alcançada. Meus companheiros e eu empregamos no 
Maranhão os processos higiénicos que tem sido tão úteis e honrosos a S.Paulo e esse 
critério aliado ao vosso apoio foram determinantes do nosso sucesso. ”93

Vitor Godinho lançou os relatos dessa experiência em um livro, enviado para várias 

revistas médicas, numa franca propaganda de sua atuação e do próprio Serviço Sanitário de 

São Paulo, do qual fazia parte. Peio visto teve êxito. Ismael da Rocha, escrevendo pela revista 

“Brasil Médico”assim se pronunciou:

"O Dr. Victor Godinho fez S.Paulo triunfar no Maranhão e continuar velando pela 
saúde dos habitantes deste Estado. Os bons e dignos auxiliares, a cujos nomes faz o seu 
livro as mais justas referências, de muitolhe valeram; mas a maior glória é a da direção, 
que o seu cérebro, eminentemente prátic e tenaz, soube imprimir ao conjunto dos 
esforços.
O Brasil-Médico não precisa analisar o livro do Dr. Victor Godinho; pede apenas a 
todos os médicos, e principalmente aos dos Estados onde a peste tem penetrado, que o 
leiam com atenção, para depreenderem não só quanto vai adiantada a higiene em 
S.Paulo, como para aquilatarem quanto para os surpreendentes resultados influem as 
grandes convicções sem espalhafato, a ciência sem reclamos, a dedicação ao serviço 
sem jactâncias.
Feliz terra, o Maranhão, que soube compreender o valor da ciência e não lutou mais 
contra ela!"94
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silencioso,

95 - A tuberculose é considerada pela medicina uma doença infecto-contagiosa de evolução crónica causada 
pelo bacilo de Koch e de transmissão predominantemente por via aérea. Acomete cm especial os pulmões, mas 
pode atingir outros órgãos como a pele. rins, ossos, intestinos, cérebros etc. Apresenta quase sempre um inicio 
silencioso, com manifestações discretas, podendo evoluir para quadros sintomatológicos graves. Entre os 
sintomas estão geralmcnte presentes a febre, emagrecimento, dores torácicas, tosse e hemoptises. Cf. 
VERONESI, Emcr Ricardo - Doenças infccciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, p.325-

96 - Clemente Ferreira formou-se em medicina no Rio de Janeiro em 1882. defendendo uma tese sobre a tísica 
pulmonar. Foi pediatra, atuando na antiga Policlínica da Corte. Desde 1896 em São Paulo, atuou como médico 
residente e inspetor .sanitário. Foi o único presidente, desde a sua fundação em 1899 até 1945 da Associação 
Paulista de Sanatórios Populares, quando adoentado, afastou-se do cargo. Morreu em 1947. Cf. BERTOLLI, 
Cláudio - História Social da Tuberculose c do Tuberculoso: 1900-1950. São Paulo, tese de doutorado, 
departamento de História/LJSP, 1993, p. 142-143.
97 - Ibidem, p.143

Mas, ao que tudo indica, houve uma grande frustração, pois os apelos feitos durante a 

campanha não surtiram o efeito esperado e os recursos angariados não foram suficientes para a 

construção do sanatório. Além disso, Clemente Ferreira fêz algumas cobranças ao governo 

estadual para que esse patrocinasse a instalação e funcionamento de uma ampla rede de 

sanatórios. 97 Em 1903, mesmo ano portanto em que Ribas se comprometeu intensamente com 

as experiências sobre a febre amarela, também teve que driblar um desentendimento com 

Clemente Ferreira que, naquela altura já havia mudado o nome da associação para Liga Contra 

a Tuberculose.

entanto, tal situação não absolutizou as ações e pesquisas dos médicos daqui e de outros 

lugares do mundo. Afinal, buscava-se também a cura da tuberculose através dos novos 

métodos bacteriológicos e imunizantes95.

Já no início de sua administração sanitária, em 1898, Emílio Ribas incumbiu Clemente 
Ferreira96 de sensiblizar seus pares e os principais representantes da elite regional para a 

organização de uma entidade filantrópica de combate à tuberculose, surgindo em 1899 a 

Associação Paulista de Sanatórios Populares para Tuberculosos, sendo Clemente Ferreira seu 

presidente. Os primeiros anos foram dedicados ao levantamento de recursos para construção 

de um sanatório popular em Campos do Jordão, região já estudada por Clemente Ferreira na 

década anterior, destacando suas condições climáticas favoráveis ao tratamento de 

tuberculosos. Além desse sanatório, foi projetado um dispensário na cidade de São Paulo e 

uma ampla campanha educativa e de prevenção ao contágio.

"Atraído para São Paulo para atuar junto à administração de saúde pública, o Dr. 
’ Ferreira mostrou-se sempre reticente em reconhecer o apoio que o Dr. Ribas oferecia à
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doença era facilmente curável

um sanatório.

em casa, desde que se seguisse os cuidados recomendados em

em Campos do Jordão construído pelo governo, mas se mostraram 

desesperançados diante dos altos custos e dificuldades de acesso, reforçando a idéia de que a

certa forma, tentando uma

Esse posicionamento favorável à cura domiciliar, segundo Bertolli muito desagradou 

Clemente Ferreira. Respondendo ao relatório feito por Godinho e Álvaro, Clemente Ferreira 

escreveu um trabalho, delimitando os campos de atuação de cada uma das instituições e, de 

espécie de reconciliação com o Serviço Sanitário. Este último 

encarregaria-se do nosocômio em Campos do Jordão e faria a exigência aos órgãos públicos

f Qual seria o motivo de tal desentendimento? Esta foi uma questão levantada por 

Bertolli. Segundo o autor, há muito pouca clareza dos motivos. Levanta a suspeita de que o 

conflito entre os dois tenha se perpetuado por causa, principalmente, da pretensão personalista 

de Ferreira desde o começo de sua atuação, pois visava construir um sanatório popular em 

Campos do Jordão, financiado pelo govemo, mas subordinado ao movimento filantrópico e 

não ao Serviço Sanitário. Já Emílio Ribas, contrariando tal projeto, designou dois de seus 

maiores acessores, Vitor Godinho e Guilherme Álvaro" para elaborarem um outro relativo à 

construção de uma casa de saúde especializada na cidade de São Paulo. Desse trabalho foi 

escrito um relatório intitulado Tuberculose, difiindido através de jornais, publicações em 

revistas médicas e do próprio Serviço Sanitário100. Nele, os autores se posicionaram favoráveis 

à idéia de um sanatório

98 - Ibidem, p. 144
"- A respeito de Vitor Godinho conferir nota 86. Guilherme Álvaro da Silva nasceu no Riode Janeiro em 
1869. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1890. Em 1895 foi para São 
Paulo à convite de Campos Sales, sendo nomeado médico do Serviço Sanitário. Em 1899, já na administração 
sanitária de Ribas, foi designado chefe do serviço de saúde pública em Santos, epoca em que se dava a 
epidemia diagnosticada como peste bubõnica. Em Santos, permaneceu cerca de 27 anos, atuando como 
sanitarista e oculista. Faleceu em 1930. Cf. LEMOS, Fernando C.-op.ciL p.ll e 12.
100 - Cf. GODINHO, Vitor e ÁLVARO. Guilherme -Tuberculose. São Paulo. Publicação do Serviço Sanitário 
de São Paulo. 1899. Este trabalho foi apresentado em forma de um artigo de Emílio Ribas publicado no jornal 
O Estado de São Paulo, reforçando suas convicções de ser uma doença causada por um bacilo microbiano, 
transmitida pela respiração, alimentação e por moscas. Entendia a doença mais do que curável, evitável. Propõe 
como medidas preventivas, a desinfecção, o arejamento e iluminação das casas, a fervura de objetos utilizados. 
Cf. O Estado de São Paulo. 28/07/1899. No dia 31 de julho do mesmo ano. também foi publicado no mesmo 
jornal um artigo de Clemente Ferreira sobre a tuberculose, no qual o autor cita os trabalhos desenvolvidos na 
Alemanha sobre o assunto.

Liga, alijando o nome da instuição governamental dos relatórios, palestras e artigos que 
publicava sobre os esforços regionais contra a disseminação da peste branca.
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imediatamente e

para que construíssem uma estrada de ferro ligando àquela região montanhosa com o Vale do 

Paraíba. Já a Associação ficaria responsável pelo patrocínio dos serviços dispensariais da 

cidade, fomentando o projeto de criação de um orfanato para os filhos de tuberculosos e um 

sanatório na capital paulista.101

101 - FERREIRA. Clemente - Tuberculose c Sanatórios. São Paulo: Tipografia Brasil. 1900. Apud. 
BERTOLLL Cláudio - op.cit. p. 147.
102 - Cf. BERTOLLL Cláudio - op.cit. p. 147-148.
103 - À guisa de exemplo. Vitor Godinho foi presidente da Liga por alguns anos. Cf. RIBEIRO. Mana Alice R.
- História sem fim. Inventário da saúde pública. São Paulo 1880-1930. São Paulo:Unesp, 1993, p. 129.

Nesse interim, em 1901, Emílio Ribas resolveu enviar Vitor Godinho para a Europa 

com o objetivo de conhecer e estudar os principais sanatórios da Alemanha, Suiça e França. 

Pareceu ser uma constante na conduta de Ribas ir ao fundo dos conflitos, respondendo-os 

procurando formas mais efetivas para impor-se, através dç> conhecimento 

aprofundado daquilo que considerava mais avançado em termos de métodos, técnicas ou 

teorias médicas do exterior, através de suas próprias viagens ou das de seus auxiliares. A 

estadia de Godinho por lá durou um ano. Em 1902, de volta ao Brasil, escreveu um relatório 

que foi editado como obra do Serviço Sanitário, com uma tiragem de mil exemplares a serem 

distribuídos entre políticos de todos os graus, até mesmo para os vereadores dos pequenos 

municípios no sentido de sensibilizar as autoridades para a liberação de verbas. Algumas das 

concepções contidas no relatório anterior também apareciam neste, acrescentando a proposta 

de “criação de sanatórios pré-fabricados e de teto móvel, visando não só facilitar o 

aproveitamento da ação desinfectante dos raios solares como também viabilizar a rápida 

transferência da casa de saúde de um lugar a outro.” Tal projeto, segundo Bertolli, foi feito 

aqui no Brasil e vinha assinado por Emílio Ribas.102 Contudo, apesar de todos esses conflitos 

intermediando as relações entre a Liga e o Serviço Sanitário, não se pode dizer que houve um 

total isolamento entre ambas instituições, pois como afirmou Maria Alice R_ Ribeiro, os 

médicos alocados junto á liga e ao dispensário, eram inspetores sanitários.”103 Tal circularidade 

de funcionários demonstra um mínimo de interação, mesmo havendo um certo boicote de 

Clemente Ferreira para reconhecer qualquer auxílio vindo do governo e da administração 

sanitária. Parafraseando Calmette em 1929, Clemente Ferreira escreveu em seu relatório que “a
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Segundo os relatórios oficiais do Serviço Sanitário, encaminhados ao Secretário do 

Interior, Ribas enfatizou o papel da “Associação Paulista dos Sanatórios Populares”, pois esta 

vinha comunicando à Diretória do Serviço, a mudança de residência de todos os tuberculosos 

que socorria, fundamental para as medidas fiscalizadoras das desinfecções residenciais, 

medidas essas que pareciam ser centrais em termos de combate à doença, segundo o Serviço e 

o próprio Ribas105. Além disso, Ribas reconhecia a urgência da construção de um sanatório na 

cidade e o empenho da Liga neste projeto, afirmando ser necessário todo o auxílio dos poderes 

públicos.106 A participação de Clemente Ferreira nos congressos internacionais sobre 

tuberculose representando o Estado também pode ser considerado um reconhecimento público 

de sua atuação na área. Segundo uma notícia publicada na Revista Médica de São Paulo, 

Ferreira seguiu para Paris em 1905 em comissão governamental do Estado, para participar do 

Congresso Internacional de Paris.107 Além disso, o nome de Emílio Ribas, indicado para 

assumir a presidência da sub-comissão médico-social indica minimamente respeito profissional 

mútuo de ambas as partes. Talvez, tratasse de uma estratégia bastante inteligente de ambas as 

partes. Clemente Ferreira conseguia divulgar e valorizar seu trabalho perante a sociedade e 

organizações internacionais com o respaldo do poder público e Emílio Ribas conseguia trazer 

um pouco dos louros conquistados na luta contra a tísica, pela Liga, para o Serviço Sanitário.

tuberculose era uma questão de dinheiro e que as medidas oficiais tidas até então eram quase 

nulas”. 104

,<M- Cf. BERTOLLI, Cláudio - op.cit. p. 156
RIBAS, Emílio - Relatório apresentado ao Dr. José Cardoso de Almeida, Secretário dos Negocios do 

Interior e da Justiça. São Paulo, Tipografia do Diário Oficial, 1905, p. 11, (relatório referente a 1904).
106 - RIBAS, Emílio - Relatório apresentado ao Dr. José Cardoso de Almeida, Secretário dos Negócios do 
Interior e da Justiça In Revista Médica de São Paulo, São Paulo, ano X, n° 11, 15/06/1907, p.218.
107 - Noticias In Revista Médica de São Paulo, ano VIU, n°17, 15/09/1905, p. 379. Um outro congresso 
internacional de tuberculose ocorrido em 1912 na cidade de Roma também deve ter contado com a presença de 
Clemente Ferreira, pois uma noticia a respeito dos preparativos para o evento esclarecia sobre seu plano de 
organização de uma comissão diretora e de subcomissões que deviam promover a representação do Estado no 
Congresso Internacional de Tuberculose. Segundo outra notícia publicada, além da comissão diretora, da qual 
Clemente Ferreira era vicc-presidente. c da subcomissão médico-social, haveria a subcomissão de exposição e 
a subcomissão de propaganda. Também houve participação da Liga Paulista contra a Tuberculose no 3o 
Congresso latino-americano.em Montevidéo, cm 1907, no Congresso de Higiene no Porto, também em 1907. na 
Exposição Nacional de Higiene no Rio de Janeiro, cm 1908. na Exposição c congresso da tuberculose em 
Washington no ano de 1908 e 4o Congresso Médico-Latino Americano, em 1909. Cf. Revisto Médica de São 
Paulo, ano MH, n° 22, 30/11/1910, p. 421-422.



208

Ribas, para contemplar “gregos e troianos” nesta guerra contra a peste branca, não 

esqueceu de nenhuma esfera do poder ligada à questão:

de projeção para a

Nesses primeiros anos o projeto de construção de sanatórios na região de Campos do 

Jordão acabou sendo arquivado pelas autoridades sanitárias que justificaram tal atitude pelo 

caráter altamente custoso do empreendimento. A cidade de São Paulo acabou sendo o espaço 

construção de casas específicas para tratamento da tuberculose, que

particular e que originou no principio 
em todos os países que L...... 
salubridade pública.

108 - RIBAS. Emílio - Relatório apresentado ao Dr. José Cardoso de Almeida. Secretário dos Negócios do 
Interior e da Justiça In Revista Médica de São Paulo, São Paulo, ano IX. n° 13, 15/07/1906, p.260 (relatório 
referente a 1905).
I09- Ibidem, p. 260-261

"Quem quiser se convencer de que a tuberculose recua em sua devastação nesta cidade, 
terá apenas de verificar os números seguintes:
"Em 1886. segundo a estatística mandada organizar pelo Presidente, conselheiro João 
Alfredo, para uma população de 47.000 habitantes, a tuberculose figura no obituário na 
proporção de 10,8% ou com 114 óbitos durante o ano. Em 1893, com 150.000 
habitantes.ocorreram 327 óbitos, e três anos depois, em 1896, atinge ao máximo destes 
14 anos - 437 - ou 2, 17 por 1.000, com uma população de 230.000 almas. Daí para cá 
todos os anos a mortalidade decresce em números brutos, a ponto de S. Paulo 
apresentar o menor coeficiente de mortalidade por tuberculose das maiores e principais 
cidades do mundo e do Brasil. ”108

Outro dado importante da política administrativa de Ribas refere-se à forma como 

driblava o quadro aterrador dessa doença considerada o “mal do século” É nítida sua 

preocupação em arvorar-se dos dados estatísticos, tal qual fazia também para outras 

enfermidades, no sentido de demonstrar um relativo melhoramento das condições sanitárias do 

Estado.

"Acreditamos que devemos em grande parte as boas condições desta capital em relação 
à tuberculose, à desinfecção sistemática dos domicílios em que se deram óbitos por essa 
moléstia e das roupas e rnais objetos em contato com os doentes, às instruções para 
evitar o contágio largamente distribuídas e à educação do público, que vai fazendo, 
principalmente a "Liga Paulista contra a Tuberculose", mas julgamos medidas por 
excelência a reforma dos domicílios insalubres, no sentido de dar-lhes luz direta e 
franco arejamento, e a rigorosa observância dos preceitos de higiene domiciliar nas 
construções novas.
Desde 1899, o digno Prefeito desta capital começou a enviar a esta Diretória, por sua 
solicitação, os alvarás de licença para edificações, afim de que os inspetores sanitários 
façam a fiscalização em seus respectivos distritos.
E desde 1900, esta repartição iniciou resolutamente a reforma dos prédios insalubres, 
medida considerada, por alguns, ilegal, como um ataque injustificável ao interesse 

r..o as mesmas queixas e reclamações que surgiram 
lançaram mão dela, como necessária para garantia da
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deveriam localizar-se as casas,

Especificamente sobre o período estudado, os anos 10 foram mundialmente profícuos

atenções governamentais tenham atendido as solicitações médicas

que se dedicavam à luta por mais sanatórios ou tratamentos dos tuberculosos. Esse foi um

entendido isoladamente. Como se sabe o problema da

sensibilidade

em termos de retomada da tuberculose enquanto tema de congressos e de políticas de saúde.

Isso não quer dizer que as

Tal movimento não deve ser

nas regiões mais periféricas. A prioridade era desinfectar 

reformar ou demolir aquelas consideradas insalubres e fiscalizar as nova construções:

0 - Ibidem. p. 262. Neste mesmo relatório. Ribas informou ao secretário que, diante das altas mortalidades nas 
cidades do norte do Estado, tais como Taubaté. Jacareí. Pindamonhagaba, Guaratinguetá e as situadas nas 
margens da Estrada de Ferro Central, uma inspeção foi feita naquelas localidades, concluindo que os focos 
mais intensos se formavam nos domicílios em que não havia iluminação solar e penetração de ar, destacando 
sobretudo as casas que possuíam as “malsinadas alcovas", consideradas por ele “verdadeiros celeiros dos 
bacilos de Koch”. Conluíram pela necessidade imediata, mais uma vez, das medidas sanitárias das Câmaras 
Municipais nas reformas urbanas e domiciliares, uma vez que ainda se encontrava cm voga a “idéia errónea 
(...) arraigada no espírito da gente ignorante, que o tuberculoso deve evitar os cômodos em que se possa ter 
franca renovação do ar!!!”
111 ’ A Liga Paulista Contra a Tuberculose e o dispensário Clemente Ferreira. fundado em 1904 funcionaram 
até a década de 30, especificamente em 1934 quando o governo federal gctulista tendia a uma política mais 
centralizadora do poder público com relação inclusive à saúde. Mesmo assim, a política dos sanatórios 
mantidos por doações c pela iniciativa privada continuou sendo a diretriz principal dos cuidados públicos 
dirigidos à tuberculose. Cf. BERTOLLI, Cláudio - op. cit. p. 174-182.

problema crónico que se arrastou por vários anos. Durante esses anos iniciais do século XX, 

imperou muito mais o modelo das ligas ou associações filantrópicas, tal qual aquela fundada 

em São Paulo por Clemente Ferreira.111

tuberculose se arrastava desde outras temporalidades mais remotas, gerando uma série de 

representações ao longo dos anos. Punição divina, hereditariedade, símbolo da fragilidade, 

e genialidade dos poetas românticos, problema social advindo da pobreza e 

miséria humanas, seja qual for a representação dada, a tuberculose constantemente inspirou os

“Assim, para baixar ainda mais o coeficiente da tuberculose, devemos por em prática a 
ação combinada de tudo quanto tem sido lembrado pelos sábios nos grandes congressos, 
mas cumpre ligar especial importância à casa e principalmente à casa do operário, 
sendo de bom aviso, nas grandes cidades, a fundação de vilas de operários obedecendo 
aos preceitos de higiene moderna.
O problema da tuberculose encerra, pois, vasto campo para a ação das municipalidades, 
e para nem uma outra moléstia é tão aplicável o velho adágio persa que há milhares de 
anos vem mostrando a primeira regra de higiene da habitação: - onde o ar e sol não 
penetram, o médico entra muitas vezes'. ”no
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homens de seu tempo a refletirem sobre o mal, numa perspectiva religiosa, filosófica, social, 

poética ou médica.112

do século e mesmo no

Nesta última também não faltaram as discordâncias, tanto no Brasil como no exterior. 

Segundo a história oficial da microbiologia, o alemão Robert Koch trabalhando em um 

laboratório improvisado instalado em sua casa, desenvolveu pesquisas nas horas em que não 

atendia seus pacientes e identificou em 1876 o suposto germe causador da tuberculose. A 

partir da demonstração pública no Instituto de Cohn e contando com a presença de 

importantes patologistas, químicos e anatomistas, tal qual as experimentações em público, 

espaços da teatralização da “verdade científica”, Koch teve apoio do Estado alemão para 

desenvolver suas pesquisas dedicando-se à criação de técnicas com corantes para manipular 

bactérias a fim de se obter as chamadas “culturas puras”, buscando a aproximação da medicina 

laboratorial com o que havia de mais inovador a respeito das práticas higienistas, sendo 

bastante cauteloso para descartar imediatamente a teoria da hereditariedade, tão forte naquele 

período.113 A busca desenfreada pela cura do mal através dos estudos bacteriológicos e 

químicos gerou uma onda de anúncios de remédios. O próprio Koch, lançando a tuberculina 

caiu num relativo descrédito diante dos fracassos de sua aplicação:

112 - A respeito do processo de mudança das representações sociais sobre a tuberculose ao longo dos anos cf. 
BERTOLLI. op. ciL principalmente Parte I. cap. 1 - A medicina e o fato tuberculoso, p. 55-91.
1,3 - Cf. BERTOLLI. Cláudio - op.cit. p.80-86 e ROSEN. George - Uma história da saúde pública. São Paulo: 
Hucitec. Unesp, Abrasco, 1994. p. 243-244.
IM- CUMMINS. S.L. - Tuberculosis in History. London: Ballière Tindall and Cox. 1949. p. 192 Apud.
BERTOLLI. Cláudio - op.cit. p. 85.
115 - Cf.BERTOLLI, Cláudio - op.cit. p. 136.

O descrédito nos novos métodos fortaleceu as antigas terapias nos centros europeus, 

principalmente na Alemanha que, neste período construiu muitos sanatórios, reforçando as 

teorias climáticas e isolacionistas. No Brasil, assim como em outras regiões do mundo, no final 

início do XX, nem todos os médicos concordavam que a tuberculose 

era uma enfermidade de caráter infecto-contagioso.115 Se as doutrinas vitalistas, miasmáticas e

"Koch, que havia sido alçado à categoria de herói da modernidade médica e que 
chegou mesmo a ojuscar a figura de Pasteur, transformou-se em pouco tempo em vilão 
da história cientifica, pecha que nem mesmo o prémio Nobel que lhe foi concedido em 
1904 conseguiu minimizar
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Situada a 1640 metros de altidude,

Acompanhando o processo administrativo de Ribas, percebe-se que os bons ares 

jordanenses, tão similares ao clima europeu, foram retomados quase uma década depois, com 

tudo que tinha direito e algo mais: desde a construção do sanatório até a estrada de ferro, 

passando pela construção de quase uma nova cidade.

I16- Cf. Vila dos Campos do Jordão - Estação Climática Ideal. Saúde, repouso, vigoramento - 
Encarte/ Escritório do Dr. Vitor Godinho. São Paulo: Pocai & C., 1918, p. 3 e 7.
117 -Idem, p. 6.

a própria tradição hipocrática eram predominantes em alguns espaços institucionais da 

medicina, no caso da tuberculose, esses posicionamentos ainda se fortaleciam mais, na medida 

envque as tentativas laboratoriais não se transfiguraram em carro-chefe da medicina para a 

solução do problema, ao contrário da perspectiva segregacionista dos sanatórios, pautada 

muito mais nas convicções tradicionais, embora a medicina laboratorial tenha lutado por um 

espaço também nesse campo, incentivando estudos microbiológicos nas instituições já 

existentes.

a região de Campos do Jordão, com uma 

temperatura média de 13° graus, naqueles anos era considerada por muitos médicos uma 

região ideal para o tratamento da tuberculose. Através de um acordo com a Câmara Municipal 

de São Bento do Sapucaí, comarca da qual Campos do Jordão fazia parte, Emílio Ribas e 

Vitor Godinho conseguiram obter parte significativa de terreno. Tal contrato já previa projetos 

mais audaciosos do que a simples construção de sanatórios populares para tuberculosos. Havia 

o interesse em construir um Vila Sanitária unicamente para pessoas sãs ou não afetadas de 

moléstias contagiosas, enfraquecidas por outras causas, como esgotamento nervoso, anemia 

etc.116 Para essa nova vila foram reservados terrenos para a construção de um hotel, um grupo 

escolar, um teatro, uma Igreja, residência de verão para o presidente do Estado, jardins e praça 

e campo de desportos.1,7 Segundo a lei municipal da Comarca de São Bento do Sapucaí, 

datada de 22 de maio de 1911, foram concedidos aos contratantes Emílio Ribas e Vitor 

Godinho, mediante escritura de 4 de julho de 1911, retificada em 15 de julho do mesmo ano
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sociais diversos estavam investimentos imobiliários, setor comercial, 

transportes,especulações fundiárias, prestação de serviços públicos, prestígio político etc.

: se refere a cláusula segunda será o da 
e para terminar a construção das mesmas

em 12 de janeiro de 1918, por conter alguns pontos obscuros118. A dimensão desse projeto 

extrapola, portanto, a mera intenção saneadora dos médicos, pois outros interesses de setores

11 As cláusulas contratuais eram as seguintes:
Io- As concessões e privilégios são feitos aos segundos contratantes, à empresa que organizarem ou aos seus 
sucessores legítimos e legais.
2o- A isenção de impostos municipais para as cem primeiras casas que forem construídas na Vila Sanitária de 
Campos do Jordão compreenderá não só as casas edificadas pelos segundos contratantes, diretamente, como 
também as que forem feitas por terceiros a quem os segundos contratantes venham a vender lotes de terrenos, 
(...), ficando, entretanto, estabelecido que as ditas casas não poderão ser de valor inferior à oito contos de réis 
cada uma.
3o - O privilégio para o serviço de luz, força, água e esgotos na Vila Sanitária dos Campos do Jordão e terras 
adjacentes atualmcnte de propriedade dos segundos contratantes será de sessenta anos, findos os quais somente 
as instalações e obras concernentes ao serviço de água e esgotos reverterão para a primeira contratante.
4o - A concessão e privilégio para a força e luz elétrica na Vila Sanitária dos Campos do Jordão e terras 
adjacentes atualmcnte de propriedade dos segundos contratantes será utilizado e gozado pelos mesmos 
segundos contratantes por meio de instalações próprias ou alheias mediante contrato de arrendamento ou 
aluguel que desde já ficam os referidos segundos contratantes autorizados a celebrar.
5° - O prazo para o começo da edificação das cem casas a que " " ' '
inauguração do tráfego da Estrada de Ferro dos Campos do Jordão c 
cem casas o de dez anos a contar a data acima referida.
6o - As despesas com a conservação e limpeza das ruas da Vila Sanitária dos Campos do Jordão serão feitas 
pelos segundos contratantes enquanto a Municipalidade, primeira contratante, não arrecadar na mesma Vila 
impostos que atinjam a quantia de cinco contos de réis; logo que isso aconteça as despesas serão feitas pela 
primeira contratante.
7° - Os impostos a que se refere a cláusula segunda são todos os que possam recair sobre os prédios, como 
predial, viação e outros; ficando claro que neles não estão incluídos os que pesam, digo, os que possam gravar 
os moradores, tais como os de comércio, indústria, profissão e outros.
8o - Os segundos contratantes abrem mão de todos os privilégios que lhes foram concedidos para todo o vale do 
Capivari, ficando, porém, com todos eles não só em relação à Vila Sanitária dos Campos do Jordão, como 
também com relação à todas as terras que atualmente possuem nas proximidades da referida Vila, ficando, 
porém, bem claro que, o falo de abrirem, os segundos contratantes, mão dos privilégios que até hoje tinham 
sobre o vale do Capivari, não impede que os mesmos forneçam água e esgotos, força e luz para os moradores 
daquele vale, no regime da livre concorrência, respeitadas pelos segundos contratantes as concessões e 
privilégios que porventura sejam concedidos a terceiros.
9o - A isenção dos impostos a que se referem as cláusulas segunda e sétima deste contrato para as cem 
primeiras casas que forem edificadas na Vila Sanitária dos Campos do Jordão, será pelo prazo de sessenta anso 
a contar da construção de cada uma delas.
10° - Ficam em inteiro vigor o contrato e a modificação anterior constantes das citadas escrituras de quatro e 
quinze de julho de 1911, nas partes não expressamente modificadas pela presente escritura. Antônio de Gouvea 
Giudice, tabelião. São Paulo, 12/01/1918. Presença de Emílio Ribas e Vítor Godinho. In Vila dos Campos do 
Jordão - Estação Climática Ideal. Saúde, repouso, vigoramento - Encarte/ Escritório do Dr. Vitor Godinho. São 
Paulo: Pocai & C., 1918, p. 18-20.

E Ribas teve de negociar com toda essa diversidade. Pelos projetos encaminhados e 

discutidos ao longo dos anos, havia uma preocupação em ocupar os terrenos cedidos pelo 

govemo com algo que pudesse, ao mesmo tempo, representar o progresso da ‘medicina 

moderna’ em São Paulo e obter rendas para investimentos em outras obras de natureza

em jogo:
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começo dessa idealização era difícil e exigia financiamentos para levar 

adiante o projeto de construção, tanto da vila como do sanatório.

Il9- VIDAL. Gil - Humanitário e

semelhante. Mas o

útil In Correio da Manhã. 11/06/1911 Apud Revista Medica de São Paulo. 
São Paulo, ano XIV. n° 12. 30/06/1911. p. 227. Os outros artigos citados pela Rcrista eram um do mesmo autor 
intitulado Contra a tuberculose, de 12/06/1911 no Correio da Manhã e outro intitulado Sanatórios, publicado 
cm 30/05/1911. no jornal País. (s.a).
!:o- Cf. ANDRADE. Condclac Chaves (org) - Histórico de Campos do Jordão. Álbum-Almanaque. Campos do 
Jordão. 1948 p. 17 e BERTOLLI. Cláudio - op.cit. p. 150.

Segundo alguns artigos veiculados no jornais carioca Pais e Correio da Manhã, 

claramente favoráveis às iniciativas paulistas e por isso mesmo, estrategicamente selecionadas 

para comporem parte da Revista Médica de São Paulo, Emílio Ribas e Vitor Godinho haviam 

solicitado do Governo Federal apoio financeiro para seus empreendimentos em Campos do 

Jordão. Os pedidos eram a garantia de juros de 6% ao ano, durante trinta anos, para o capital 

de dois mil contos de réis para construção da Vila e dos sanatórios, isenção de impostos 

aduaneiros para o material de construção, mobília, rouparia e baixela, destinados aos 

sanatórios e para a construção das cem primeiras casas destinadas à nova vila. Em troca, Ribas 

e Godinho se comprometiam em construir, com seus próprios recursos, um sanatório popular 

com quarenta leitos, destinado principalmente para aqueles que habitassem vilas operárias ou 

que fossem na ocasião socorridos por ligas contra a tuberculose, inaugurar o sanatório popular 

no final de um ano a contar da inauguração da Estrada de Ferro de Campos do Jordão e 

reverter a propriedade desse sanatório popular à União, no final de trinta anos, o qual passaria 

a ser custeado pelo Govemo ou por uma liga contra a tuberculose de sua escolha.119

Também para a construção da estrada de ferro, os gastos previstos eram enormes e 

necessitou do dinheiro público do Estado de São Paulo. O Congresso do Estado concedeu 

autorização para a construção de uma estrada de ferro ligando Pindamonhagaba, terra natal de 

Ribas que ainda possuía algumas terras, à Campos do Jordão, com privilégio de 15 

quilómetros para cada lado do eixo da linha e garantia de juros de 5% sobre o capital de três 

mil contos de réis, posteriormente aumentados para quatro mil, destinado à construção. Foi 

organizada a Sociedade Anónima Estrada de Ferro Campos do Jordão, tendo como principais
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1486.

Nem todas as vozes eram tão unissonas quanto às maravilhas que o grande projeto

Outra voz dissonante foi a de Diogo Fortuna, membro da Comissão de Saúde Pública 

única que votou contrário ao pedido de ajuda financeirada Câmara Federal, peio visto a

acionistas Emílio Ribas e Vitor Godinho.121 Mesmo antes de seu término e bem à moda dos 

políticos brasileiros, a estaca inicial foi fincada em abril de 1912, numa cerimónia pública, com 

direito à música e foguetes e contando com a presença de altas personalidades públicas tais 

como o presidente do Estado, Manoel Joaquim de Albuquerque Lins, o secretário da 

Agricultura, Antônio de Pádua Salles, o prefeito de Pindamonhagaba, Claro Cezar, além de 

muitos senadores, deputados e vereadores. Sua inauguração oficial ocorreu numa data bastante 

emblemática para esses homens da República: 15 de novembro de 1914.122É importante frisar 

que já no ano seguinte, em 1915, a Estrada acabou sendo encampada pelo Estado pela lei n°

trazia para a região: higienização e modernização para o bem de São Paulo. Segundo Bertolli, 

Clemente Ferreira reagiu a retomada de um projeto que, na sua génese, tivera sido concebido 

de certa forma por ele. Lembrava em suas comunicações e artigos que, Emilio Ribas e Vítor 

Godinho, anos antes, tinham persuadido as autoridades governamentais a não levar adiante 

esses mesmos projetos.123

121 - Lei Estadual n° 1.265-A de 28/10/1911. Apud. D’ARACE. Rômulo Campos - Retrato da “Pnncesa do 
Norte” - História de Pindamonhagaba. São Paulo: Piratininga, 1954, p. 185 e BERTOLLI. Cláudio - op.cit p. 
150.
122 - Em 1912 foi firmado um contrato com o empreiteiro Sebastião Damas, que veio de Portugal especialmente 
para o Brasil com o intuito de comandar as obras da estrada de ferro, iniciadas em outubro sendo Prudente de 
Moraes seu diretor técnico, tendo os engenheiros Antonio Salgado e Guilherme Winter como auxiliares. 
Embora sendo uma estrada pequena, com 47 quilómetros de extensão, requisitou uma grande equipe de 
trabalhadores c projeções da área de engenharia para contornar as adversidades do percurso, pois passava sobre 
o Rio Paraíba num a ponte de 160 metros de comprimento apoiada em 4 pilastras de cantaria lavrada, até a 
encosta da serra, por três vezes cruzava o Rio Piracuama. cm pontes menores, percorrendo a serra através de 
uma rampa de 10° graus, sem túneis, mas com enormes cortes e aterros. No inicio, o material do tráfego 
constava de 3 máquinas a vapor c 30 vagões. Sua eletrificação se deu em 1924. Na década de 40 foi planejada 
uma extensão dessa estrada ate Minas Gerais, o que acabou não ocorrendo. Cf. ANDRADE. Condelac Chaves - 
op.cit. p. 17 c 18. Atualmentc. o trajeto pode ser feito como passeio, uma vez que a Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, subordinada à Secretaria de Esportes c Turismo do Estado de São Paulo, é uma ferrovia soltada 
intcgralmcntc para serviços turísticos.
,25-Cf. BERTOLLI. Cláudio - op.cit. p. 151.



215

meteorológicas, repouso e alimentação:

Godinho para a construção de sanatórios e a vila sanitária. Sentindo 

necessidade de justificar sua atitude, declarou publicamente:

E para julgar se as condições consideradas adequadas encontravam-se em Campos do 
Jordão, Diogo Fortuna dizia-se não informado:

solicitada por Ribas e

124 - FORTUNA. Diogo - Campos do Jordão. Voto em separado In Revista Médica de São Paulo. São Paulo, ano 
XIV. n° 19. 15/10/1911. p. 372-374.
,25-Idcm. p. 373.
126 -Idem. p. 373-374.

Seus argumentos refutavam a tese de que as grandes atitudes seriam benéficas a todos 

os casos de tuberculose, pois poderiam agravar ainda mais as condições do paciente 

dependendo do grau de manifestações da doença, exigindo esforço em demasia. O que 

realmente contava eram as condições do ar, a irradiação solar, estabilidade das condições

“Não sei porque ainda hoje há clínicos que entendem proveitosos aos fimatos. 
indistintamente, as grandes altitudes e que nelas é devem ser montados os Sanatórios, 
quando a razão e os fatos provam justa mente o contrário. " 123

(...) Das outras condições climatéricas, tais como regime dos ventos e das chuvas, 
oscilações barométricas, análises do ar e da água, constituição geológica do solo etc. 
não me consta que haja algum trabalho que se possa firmar um juízo, que não pode ser 
baseado no que se diz e no que se ouve dizer para não ficar exposto mais tarde a 
desmentidos, como tem sucedido em relação a diversas outras localidades, julgadas, sem 
maior exame, de clima excelente e apropriada a cura de tuberculosos. Haja vista o que 
sucedeu ainda a pouco, em relação ao Sanatório para tuberculosos mandado construir 
pelo Ministério da Guerra, em Lavrinhas. região próxima aos Campos de Jordão, e em 
que, por não se haver atendido ao que deixo dito, apressou a morte de quatro 
tuberculosos que para lá foram transferidos a ponto de não ser mais utilizável ao fim 
para que foi criado. (...) tratando-se de permuta de favores entre os requerentes e o 
Governo, julgo de toda conveniência que a este solicitem informações, que poderão ser 
dadas pelo seu órgão técnico, de responsabilidade profissional, que é a Diretória Gerai 
de Saúde Pública. ",26

Passo a expor em poucas palavras os motivos de minha divergência.
Por maior que seja o grau de apreço e de consideração tributadas ao digno relator e aos 
signatários do requerimento, não posso nem devo subscrever um parecer sobre o qual a 
Câmara tem de pronunciar-se. confiada no critério da Comissão que faço parte, uma vez 
que dúvidas pairam em meu espirito sobre as afirmações feitas no mesmo parecer. Seria 
faltar à verdade para comigo mesmo e não corresponder à confiança de meus pares 
quando me elegeram membro desta Comissão.
Revelem-me. pois os meus dignos colegas esta minha atitude, divergindo da opinião de 
todos, não me deixando conduzir pela consideração e estima que lhes tributo e sim. 
unicamente, pela minha razão. ”124
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4.3.3 - Disputas e polêmicas: a querela entre Ribas e Carim

Os médicos Ribas e Godinho souberam tirar proveito dessa situação, enfrentando novamente 

as instâncias do poder no sentido de solicitarem verbas.

prático de microbiologia e parasitologia com

Em 1905, ocorreu uma tentativa frustrada de Ribas para implementar um simples curso 

aulas práticas em outras seções, no Instituto 

interior para verificações

"(■■■) Este é o aspecto financeiro da questão.
Não só estabalecida que seja a corrente dos tuberculosos ao sanatório, bem como das 
pessoas enfraquecidas por qualquer forma e dos ávidos em repouso à vila sanitária, 
permanecerá no país um capital respeitável, como, é certo, frequentará o 
estabelecimento, depois de conhecido, avultado número de estrangeiros, sobretudo de 
Americanos do Sul. que encontrarão pouco distante das respectivas pátrias recursos 
terapêuticos e climatológicos em nada inferiores aos mais afamados da Europa.
(...)Com este movimento internacional lucrará o pais direta e indiretamente, e serão 
compensados inteiramente os sacrifícios do Tesouro dispensados agora à empresa 
incipiente.

Ir- Parecer do Dr. João Penido. relator da Comissão de Saúde Pública da Câmara dos Deputados a respeito do 
requerimento feito ao Congresso Federal sobre os sanatórios c a a vila sanitária de Campos do Jordão assinado 
por Emílio Ribas e Vitor Godinho. Reprouzido na Revista Medica de São Paulo. São Paulo, ano XIV. n° 16. 
31/08/191 l.p. 313.
1:3 - Memorial apresentado juntamente com o Requerimento de Emílio Ribas c Vitor Godinho. Reprouzido na 
Revista Médica de São Paulo, ano XIV. n° 16. 31/08/1911. p. 310.

Bacteriológico, justificado pela necessidade crescente no

bacteriológicas sobretudo dos casos suspeitos de peste bubônica, o que exigia do Serviço

Divergências a parte, o fato é que os bravos médicos paulistas conseguiram as verbas 

para os empreendimentos naquela região, tanto da estrada de ferro quanto dos sanatórios. É de 

se supor que, a liberação destes recursos tanto pelo governo estadual quanto federal não tenha 

obedecido somente à índole humanitária dos governantes. Parecia haver um interesse político 

das autoridades em investir neste projeto porque sua concretização podia ser enaltecida pela 

sociedade como uma grande obra, gerava lucros e empreendimentos de outros setores 

económicos e quem sabe, angariava votos àqueles políticos que apoiavam causa tão nobre.

“(...) É em nome da higiene e da saúde pública (procupações primordiais dos governos 
civilizados) que os atuais favores são pedidos. Trata-se da fundação de estabelecimentos 
utilíssimos, acarretando copiosa soma de benefícios à coletividade pátria. Salvar 
doentes, fortalecer os fracos é prestar assinalados serviços ao pais. Infelizmente não se 
prestam serviços dessa natureza, não se encontram capitais para empresas úteis senão 
cercando de garantias sólidas as rendas que esses capitais, sempre desconfiados, 
exigem. ”12*
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129 - Notícias. Revista Médica de São Paulo, ano VIU, n° 16.31/08/1905. p. 358-359.
130 - À guisa de exemplo, cm 1900, Ribas participou de uma reunião com esta finalidade na Policlínica de São 
Paulo, à convite da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. O projeto inicial congregava praticamente 
todos os pesquisadores do Serviço Sanitário como professores do curso. Assim, a cadeira de Anatomia caberia 
a Emílio Ribas, a cadeira de Patologia intcrtropical caberia a Adolfo Luiz, a de Clínica orgânica c Biologia para 
Vital Brasil e a de Bacteriologia e Microscopia para Artur Mendonça, sendo Pereira Barreto aclamado 
presidente honorário da futura Escola. O projeto, no entanto, acabou não vingando. Embora somente em 
dezembro de 1912 seja oficializado o curso de medicina cm São Paulo, desde de 1891 havia uma legislação 
estadual que previa a criação de uma academia de medicina, cirurgia c farmácia cm São Paulo. Cf. Centenário 
de criação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1891-1991). Edição Comemorativa. 
FMUSP, 1991. A questão do ensino médico em São Paulo foi amplamcnte debatida nos foros médicos da época, 
mas não explicações até então, que justifiquem a demora da criação de uma escola de medicina na cidade, 
amplamcnte reivindicada, num contexto de surgimento de várias outras instituições de ensino tais como a 
Politécnica, a Escola de Farmácia c a existência de outras mais tradicionais como a Escola de Direito. Está para 
ser feito um estudo que dê conta dessa interessante dinâmica que emperrou um projeto aparentemente 
condizente com a perspectiva modemizadora dos governantes republicanos paulistas.

Sanitário o deslocamento constante do pessoal do Instituto Bacteriológico. O curso não exigia 

a presença de professores estrangeiros, a idéia era aproveitar o pessoal técnico do próprio 

Instituto. Seria anual e dirigido tanto aos inspetores sanitários quanto aos clínicos que 

desejassem “por-se ao corrente do assunto”129.

Interessante notar que grande parte dos médicos envolvidos com o Serviço Sanitário 

participavam ativamente das discussões em tomo da criação de uma “Escola de Medicina” na 

capital.130

Tal solicitação foi encaminhada ao Secretário do Interior, Cardoso de Almeida em 

1905. Não obtive documentação referente à resposta a essa solicitação de Ribas, mas o 

decorrer dos anos demonstraram que o projeto não vingou. É certo porém, que a primasia 

pelos invisíveis era disputada também em outros foros que não exatamente os do poder 

público. Especificamente sobre a área de ensino dos procedimentos bacteriológicos, o Instituto 

Pasteur de São Paulo, de ordem privada, fundado em 1903 e que promovia cursos de 

bacteriologia e microscopia com exercícios práticos, cursos esses pagos e de curta duração. 

Era um campo de atuação bastante promissor daquele Instituto, pois não havia neste período 

uma faculdade ou escola de medicina em São Paulo.

Segundo Teixeira, as taxas de matrícula e diplomas dos cursos era uma das fontes de 

renda para a manutenção da instituição, juntamente com a venda de produtos biológicos,
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nos anos de 1910 e 1911, com um de seus diretores, o Dr. Carini em uma polêmica médica que

reuniões médicas como as que ocorriam na Sociedade de Medicina.

trabalho de Emílio Ribas a respeito de uma

Interessante notar que na solicitação citada e encaminhada por Ribas ao Secretário do 

Interior a respeito da proposta, não constava qualquer referência aos cursos de Bacteriologia 

oferecidos peio Instituto Pasteur132.

Embora sua presença fosse constante nos cerimoniais comemorativos aos aniversários 

daquela instituição, representando o Serviço Sanitário, Emílio Ribas se indispôs frontalmente

população das

133 Tal

131 - O Instituto Pasteur de São Paulo foi fundado em 1903. Era uma instituição particular com finalidade de 
estudos sobre a raiva, tal qual a especialidade do Instituto Pasteur de Pans. Ressalta-se que. embora não tivesse 
saído do papel, desde 1895 o governo estadual havia autorizado a criação de um instituto para tratamento da 
raiva c da difteria. Cf. TEIXEIRA. Luiz Antonio - Ciência c Saúde na terra dos bandeirantes: a trajetória do 
Instituto Pasteur de São Paulo no período de 1903-1916. Rio de Janeiro: Fiocruz. 1995. p. 55 e 59.
132 - Notícias. Revista Médica de São Paulo, ano VIU. n°I6.31/08/1905. p. 358-359.
133 - Cf. Capitulo 3 desta dissertação

gerou uma série de artigos, réplicas e tréplicas entre os dois esculápios, envolvendo outros que 

se posicionavam de um lado ou de outro, através de publicações ou de participação em

No capitulo anterior foi analisado um 

doença de sintomas semelhantes à varíola, acometendo principalmente a 

cidades do interior paulista, conhecida como alastrim, amaas ou milk-pox.1 

posicionamento gerou burburinhos intensos no meio médico, pois os diagnósticos clínicos 

eram muito variados e não concordavam com o parecer de Ribas ao dizer que se tratava do 

alastrim: varicela, varíola ou mesmo uma nova entidade mórbida, tal qual Ribas, mas sem 

definição a priori, eram os termos que pontuavam os diagnósticos médicos.

exames anatomopatológicos, análises químicas e biológicas, além das subvenções públicas e 

particulares.131 Embora sendo uma Instituição de caráter privado, havia um reconhecimento de 

sua «atuação nas principais instituições de saúde, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 

Paulo e nos órgãos públicos. Talvez, realizar alguma atividade que viesse “competir”com uma 

de seus monopólios científicos, poderia comprometer relações diplomáticas que não deviam 

interessar muito aos órgãos superiores nos quais o Serviço Sanitário estava atrelado.
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Um dado significativo relacionado ao aumento dos casos de varíola foi uma das

doenças de notificação obrigatória.

da opinião de Carini. persistem 
■IRA. Luiz A. - op. cil p. 115, nota

Desde o início da organização do Serviço Sanitário havia a preocupação das 

autoridades sanitárias em vacinar a população. O Código Sanitário, aprovado ejn 1894, previa 

a vacinação gratuita e obrigatória, a partir dos 30 dias de vida e a cada 7 anos até a idade de 45

em 1911. Entre outras medidas, realocou a varíola para o primeiro lugar na relação geral das
137

modificações implementadas com a reforma sanitária engendrada na administração de Ribas

Apesar dos esforços de Ribas em juntar os pareceres próximos ou similares ao seu 

quanto às ocorrências da doença em questão, a maioria dos médicos dos outros Estados do 

pais tendiam a diagnosticar a doença como varíola1**, principalmente porque os anos 1908- 

1912, foram anos de recrudescimento desta doença, inclusive no Estado de São Paulo, 

aumentando significativamente os dados estatísticos de mortes diagnosticadas como causa a 

varíola.135

anos, não devendo ser admitidos nas fábricas, colégios, institutos e quaisquer outros 

estabelecimentos de habitação coletivas, indivíduos que não fossem vacinados ou 

revacinados.136

134 - Segundo Teixeira, na atualidade, embora geralmente se comungue < 
opiniões divergentes a respeito dessa questão no âmbito médico. Cf. TEEXEI 
45.
135 - Segundo dados estatísticos do Estado, a mortalidade de pessoas diagnosticadas como variolosas aumentou 
drasticamente durante o período 1908-1913. De 4 a 5 casos diagnosticados como varíola cm 1906 e 1907, 
passou para 448 em 1908, 91 em 1909. 44 em 1910, 93 em 1911, 1062 cm 1912. 417 cm 1913 c 97 em 1914. 
Cf. Anuário Demográfico. Seção de Estatística Demógrafo- Sanitária (1899-1914) Apud GUALTIERI. Regina - 
op.cit.. p. 63.
136- Decreto n°233. de 02/03/1894. Estabelece o Código Sanitário.In REIS. Carlos - Repertório da Legislação 
sobre o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. São Paulo, Tipografia do Diário Oficial. 1907. p.230.
137- Decreto n°2141. de 14/11/1911. Reorganiza o Serviço Sanitário do Estado. Secretaria de Estado dos 
Negocios do Interior. Tipografia do Diário Oficial. 1911. p. 57. Segundo o Código Sanitário de 1894. pelo 
artigo 510, “são moléstias de natureza compulsória: Io as moléstias pestilenciais (febre amarela, cólera e peste 
do Oriente); 2o as febres exantemáticas epidcraicas (varíola, escarlatina, sarampão): 3o difteria; 4o coqueluche. 
0 Artigo 511dizia: "A tuberculose, febres infectuosas puerperais. moléstia scpticêmicas. beri-beri. são de 
notificação facultativa." A situação mudou substancialmente na Reforma de 1911 que afetou o próprio Código 
Sanitário. A listagem das doenças compulsórias se alongou, incluindo a tuberculose c outras. Assim, pelo artigo 
436: Io varíola. 2o escarlatina. 3o peste. 4o cólera. 5o febre amarela. 6o difteria. 7o infccção pucrpcral e oftalmia 
dos recém-nascidos. 8o tifo, febres tifoides e paratífica. 9o tuberculose aberta. 10° lepra ulcerada. 
11 “impaludismo. 12°ancilostomiase. 13°oftalmia granulosa (tracoma) c a conjuntivite purulenta. 14° 
disenteria. 15° coqueluche, sarampo, parotidite nos colégios, asilos e habitações coletivas." Mais adiante serão 
comentadas as reformas sanitárias ocorridas na administração Ribas.
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Instituto, ele elaborou um novo

Este foi, portanto o procedimento utilizado por Carini para examinar as pústulas 

retiradas de alguns pacientes do Hospital de Isolamento de Rio Claro, obtendo “a reação 

clássica de Guamieri”

epitélio da cómea de um coelho, de um pouco de pústula variolosa que produziria uma reação 

especial, caracterizada pela presença dos “corpúsculos de Guamieri”. Carini, entendendo tal 

regra como universal no campo da bacteriologia e justificando a sua utilização, contornou a 

situação de controvérsias que existia mundialmente a respeito de tal procedimento:

138- TEIXEIRA. Luiz Antonio - op.cit. p. 115
139- CARINI. Antonio - A propósito de uma epidemia muito benigna de varíola (Alastrim) In Revista Médica de 
São Paulo. São Paulo, ano XIV. n° 1. 15/01/1911. p. 25.

1911, acabou viajando para a cidade de Rio Claro também com o objetivo de 

observar a doença de perto, tal qual fez Ribas. De volta ao

diagnóstico a partir de estudos laboratoriais baseados na inoculação, numa pequena bolsa do

A divergência chamou a atenção do Dr. Carini. No ano em que ocorria a epidemia no 

interior, em

"A diferenciação da varíola do alastrim expurgava das estatísticas sanitárias um 
grande número de casos de uma doença que o Serviço Sanitário deveria manter 
controlada pela ação de seu Instituto Vacinogênico. O contrário era um atestado de 
incompetência deste serviço. Não queremos dizer com isto que Emílio Ribas defendia 
sua posição somente por motivos políticos, mas. certamente, eles se inseriam no quadro 
de interesses que o movia nessa polêmica. ”'38

"Se considerarmos que a afecção referida não ataca senão quase exclusivamente os não 
vacinados, que apresenta pústulas cuja estrutura histológica é idêntica a das pústulas 
variólicas e finalmente que com o conteúdo destas pústulas se reproduz sobre a cómea

"A respeito da natureza destes corpúsculos as opiniões divergem, pois que para alguns 
trata-se de verdadeiros parasitas, para outros de produtos de alterações celulares. 
Porém, seja como for. sua especificidade está provada e geralmente aceita, o que quer 
dizer que no epitélio da cómea só se pode encontrar corpúsculos de Guamieri. quando 
for inoculado conteúdo de pústulas variolosas ou material vacinico.
È pois natural se utilizar deste método exato para se verificar se uma dada doença deve 
ser considerada ou não como varíola, tendo ele o meio mais seguro para o diagnóstico 
em todos os casos clinicamente duvidosos.

Diante desse quadro conturbado - debates em tomo de diagnósticos e aumento do 

número de casos diagnosticados como varíola em São Paulo -Teixeira, inclinado à concordar 

com o parecer majoritário de que não se tratava de uma doença anónima, sugeriu que a 

questão da não identificação do alastrim com a varíola tinha algumas implicações políticas:
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Do lado de Carini ficou o médico Alexandrino Pedroso, da Santa Casa da Misericórdia.

pautando exclusivamente no quadros clínicos para emitir suas opiniões e escrever seus artigos. 

Inclusive, para o caso do alastrim, Ribas enfatizou que somente as investigações laboratoriais 

poderiam explicar a natureza e a etiologia desta enfermidade142.

A meu ver tal colocação reduz demais o complexo quadro em que se davam as 

polêmicas médicas, e especialmente a respeito do personagem enfocado nesta dissertação. 

Ribas demonstrou ser um forte aliado e adepto das concepções microbiológicas, não se

A polêmica extrapolou a suposta tomada de posição, de um lado o clínico e de outro o 

bacteriologista. Outros personagens pontuaram o debate, atravessando as fronteiras do estado 

e do próprio país.

dos coelhos a reação de Guarnieri. parece que não se pode duvidar que se trata de 
varíola vera, mesmo se o quadro clínico não seja exatameqte o que habitualmente 
observa-se nessa moléstia.
(...) Como varíola devem provavelmente ser consideradas as epidemias observadas por 
Norte na África do Sul e por Dikson e Lassele na Trindade, que o Dr. Ribas considera 
como doença idêntica ao alastrim. ”140

Os dados experimentais eram suficientes, em sua opinião para resolver a polêmica:

“Desde que se encontram na cómea dos coelhos os corpúsculos de Guarnieri. pode-se 
afirmar que se trata de varíola vera. No dia que se provar o contrário a orientação do 
laboratório será outra, mas no estado atual da ciência, a verdade é que os corpúsculos 
de Guarnieri são específicos da varíola ".

140 - Idem. p.25-26.
141 -TEIXEIRA. Luiz Antonio - op.ciLp. 114.
142 - Cf. capitulo 3 da dissertação.
145-TEIXEIRA, Luiz Antonio - op.ciLp. 114.

Reunindo o panteão paulista da medicina, novamente o tema do alastrim é debatido na 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Para Teixeira, tratava-se “(..) de uma 

conversa de surdos, onde o clínico Ribas - se recusava a aceitar o diagnóstico puramente 

laboratorial e o bacteriologista - Carini - fazia vistas grossas às observações clínicas de seu 

oponente”. 141

Apoiando Ribas, o dr. Henrique de Beaurepaire Aragão, pesquisador do Instituto 

Oswaldo Cruz e especialista em estudos sobre a varíola publicou um trabalho detalhando as 

conclusões de Ribas a respeito da diferenciação entre alastrim e varíola e informando que a 

questão particularmente lhe interessava, desenvolveu pesquisas paralelas, publicando seus
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observações de Carini. mas

acusação, Ribas não se intimidou e foi atrás de explicações:

Afirmando ser Ribas o primeiro médico a chamar a atenção para pouca imunidade do 

alastrim em relação à vacina, concluiu que a tal enfermidade, embora apresentasse certa 

semelhança com a varíola, era perfeitamente distinta dela;

resultados. Esses confirmavam a

"Estou convencido que não fiti injusto nem irrefletido, como se pode verificar nas 
respostas que sobre este caso me foram dadas pelo prezado colega Diretor da Gazeta 
Clínica e pelo Sr. Gerente das oficinas de Espindola & Comp.; nas cartas que se seguem

presença dos benditos corpúsculos de Guamierí, tal qual as

ARAGÀO. Henrique B. - "A propósito do alastrim" - comunicação preliminar/ Trabalhos do Instituto 
Oswaldo Cruz In Revista Médica de São Paulo. São Paulo, ano XIV. n°7. 15/04/1911. p. 125. Publicado 
também no Brasil-Médico. Rio de Janeiro, ano XXV. n°2. 15 de março de 1911.
Wi • Idem . p. 127

"A benignidade do alastrim. por si só. já é caráter distintivo de primeira ordem. Num pais 
como o nosso, em que a mortalidade pela varíola é sempre elevada, tendo atingido mesmo em 1908 a 
proporção de 60%. deveria causar suspeita de não se tratar de varíola o aparecimento de vasta 
epidemia, com mais de 10.000 casos.

(...) A presença de micróbios semelhantes aos da varíola no alastrim e a observação de 
corpúsculos semelhantes aos de Guamierí nos cortes de pústulas e nas cómeas inoculadas não falam 
muito pela identidade do alastrim e da varíola. ”145

O nível da discussão ultrapassou também os limites da “boa vizinhança” e do debate 

científico em tomo do diagnóstico diferencial. Num documento enviado à Revista Médica de 

São Paulo, Ribas sentiu necessidade de esclarecer um ponto, cujo silêncio representava para 

ele um grande inconveniente. Tratava-se da comunicação feita pelo Dr. Carini à Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de que Ribas havia sido precipitado quando remeteu a responsabilidade a 

ele pelas alterações feitas sobre sua tese apresentada na Sociedade de Medicina e Cirurgia de 

São Paulo, pois Carini afirmou que tais alterações haviam sido feitas pelo tipógrafo. Diante da

"A raridade do estreptococco no pús das pústulas de alastrim se explica, talvez, pela 
benignidade das lesões, pelo não enfraquecimento das defesas do organismo contra ele. 
o que não lhe permite proliferar abundantemente, mau grado a sua presença na pele.
Ao contrário disso, na varíola, as lesões mais profundas e intensas e outras condições 
ainda pouco conhecidas estabelecem um meio muito favorável para o seu 
desenvolvimento, donde o fato de ser considerado germen simbiótico naquela moléstia, 
da qual mais tarde, graças a enorme proliferação e a virulência adquirida, se toma 
responsável pela febre secundária, septicemias etc"'44
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Em um outra sessão da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Ribas e Carini 

novamente fomentaram um debate, desta vez com grande envolvimento dos demais 

participantes. E houve necessidade de malabarismos linguísticos de ambas as partes, pois que 

os argumentos giravam em tomo de “mal-entendidos” nada condizentes com a objetividade 

tão exigida nos cânones científicos147.

146 - RIBAS. Emílio - A propósito do alastrim In. Revista Médica de São Paulo. São Paulo, ano XIV. n° 7. 
15/04/1911. p. 124. Ribas teve o cuidado de reproduzir as cartas assinadas pelo tipógrafo c pelo diretor da 
revista Gazeta Clínica neste documento.
147 - Sessão da Sociedade de Medicina c Cirurgia de São Paulo, do dia 01/06/1911 In Revista Médica de São 
Paulo. São Paulo, ano XTV. i 1 12.30/06/1911. p 233-235.

verifica-se que a revisão foi feita exclusivamente pelo Dr. Carini e que na tipografia 
ainda se acham arquivadas as provas que foram fielmente publicadas com as emendas 
feitas pelo revisor. " 46

A segunda parte dessa Sessão ocorrida no começo de junho de 1911, dirigiu-se à 

discussão do relatório de um médico, Dr. Afonso Azevedo, sobre o alastrim, francamente 

favorável ao posicionamento de Ribas. Aliás, parecia estar com uma retaguarda forte o dr. 

Ribas, pois a maioria das falas registradas na Ata referente a esta Sessão se colocou favorável 

a ele, criticando mais severamente as posturas do dr. Carini, formando quase que uma legião 

de médicos-advogados. Não sentindo-se intimidado, Carini presenciou os debates e continuou 

defendendo seus posicionamentos, se auto-protegendo na imagem de um de homem de 

laboratório” versus médicos clínicos.

Em circunstâncias como esta, não há melhor oportunidade do historiador captar o 

clima convulsionado que se instaurava entre os médicos, necessitando que se fizessem opções, 

demarcando alianças, formando blocos de cunho fisiologista e corporativo, de acordo com os 

interesses envolvidos. Ora, está se falando de uma polêmica entre o diretor do Serviço 

Sanitário e o diretor do Instituto Pasteur de São Paulo, duas searas importantes em termos de 

intervenção no espaço e na sociedade paulista e de reconhecimento no campo científico da 

medicina e saúde pública. E os médicos, sejam eles, pesquisadores de laboratório, clínicos ou 

funcionários do Serviço ou do Instituto Pasteur, apropriavam-se também das polêmicas, 

envolvendo-se direta ou indiretamente, fortalecendo um ou outro lado da ‘briga científica’.
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Daí em diante Afonso Azevedo não mediu esforços para defender Ribas e para criticar 

ironicamente Carini. Argumentou que muitas doenças ainda não tinham seu agente etiológico 

conhecido e que, tanto para os fenômenos físicos e quanto biológicos, a observação sempre 

precedeu a experimentação. Nessas circunstâncias a clínica deveria falar e não o laboratório:

seu trabalho tivesse envolvido a questão etiológica, 

Sua declaração a respeito da parte etiológica da 

doença era de que essa questão ficava em aberto e dependente dos estudos de laboratório.

insiste ainda em dizer que o alastrim tem pequenas diversidades 
não é querer os fatos clínicos, mas ajeitá-los. metê-los numa f: 
idéia pré-concebida. ",49

"Fiquei admirado que o Dr. Carini tendo tão grande observação clínica da varíola vera 
segundo diz. confundisse o alastrim com aquela moléstia; nessa confusão está o colega 
isolado, como mostrei no meu relatório.
(...) Mostramos aqui que o Alastrim tem sintomas completamente diferentes da varíola 
vera e isso foi dito antes pelo Dr. Ribas e por mais de 100 médicos clínicos do interior. 0 
Dr. Carini quer que sua opinião valha mais que a de tantos observadores, porque?
Eu chamo a isso pirronismo cientifico.
(...) Em uma parte de suas considerações o Dr. Carini diz que Marchoux apenas hesita 
em seguir sua opinião, esquecendo-se ou não lhe convindo referir-se ao que diz o mesmo 
médico - 'que a simples observação da presença de corpúsculos de Guanieri na cómea 
de animais inoculados com o liquido do 'Alastrim' não basta para convencer. Esta 
reação da cómea do coelho só pode revelar um parentesco entre as duas infecções. 
Observa-se com efeito a formação dos corpos de Guamieri com a vacina, e também com 
a linfa da varicela. Não se deve pensar, entretanto em confundir estas duas afecções com 
a variola.
Como vêem os colegas o Dr. Marchoux contraria a opinião do Dr. Carini citando fatos 
experimentais.
(...) O Dr. Carini. apesar do que tem sido afirmado por mais de 100 observadores. 

 ' — — ------ ----- com a variola vera. Já
' forma, ao sabor de uma

Carini continuou reforçando seus argumentos, não vendo contradição na evolução da 

vacina junto com o alastrim, “pois a vacina só dá a imunidade depois de acabar a sua 

evolução”. Quanto ao aspecto clínico analisado em Rio Claro, manteve sua opinião de que se

O dr. João Teixeira foi o primeiro a pedir a palavra para ler um trabalho que concluía 

pela não semelhança clínica entre o alastrim e a variola. Em seguida, Ribas se pronunciou, 

congratulando-se com o ‘colega’e, protestando mais uma vez, “solenemente, diante de seus 

colegas, contra o fato de se insinuar que o 

como por mais de uma vez se assoalhou.”148:

148 - Pronunciamento de Emílio Ribas. Sessão da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo do dia 
01/06/1911 In Revista Médica de São Paulo. Sr Paulo, ano XIV. n° 12.30/06/1911. p. 233.

- Pronunciamento dc Afonso Azevedo. Sc :> da Sociedade de Medicina c Cirurgia de São Paulo do dia 
01/06/1911 In Revista Médica dc São Paulo. S. tulo. ano XIV. n° 12.30/06/1911. p. 233 e 234.
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tratava de varíola vera, dizendo que as pústulas do alastrim eram iguais às da varíola vera bem 
como as reações biológicas.

150 - Sessão da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo do dia 01/06/1911 In Revista Médica de São 
Paulo. São Paulo, ano XIV. n° 12.30/06/1911. p. 235
151 - Ibidem.
152 - Alem dos médicos citados, fizeram referências favoráveis a Emílio Ribas, o Dr.Seng c o Dr. Anfrísio 
Gouvca.

Após essas declarações travou-se um debate entre os três esculápios. O ponto mais 

criticado por Ribas foram as declarações generalizantes de Carini, que comprometiam o 

quadro sanitário do Estado. Carini, por sua vez, dizia ter afirmado que se tratava de varíola 

somente para a cidade de Rio Claro, diante de suas observações no Hospital de Isolamento, o 

que parece não corresponder à realidade, pois que, Ribas, prontamente ‘armado’, leu um 

trecho da ata de 3 de novembro de 1910 em que havia declarações de Carini de. que a epidemia 

que estava reinando no interior do Estado devia ser de varíola vera. Carini insistiu em dizer que 

não havia generalizado o seu parecer e que o resumo lido por Ribas não estava de acordo com 

o original. Ribas, que aquela altura já devia estar muito irritado, solicitou a verificação do caso, 

através da leitura das atas aprovadas pela Sociedade. Rubião Meira, presidente da sessão, leu 

o trecho referente ao assunto, “verificando-se o equívoco do Dr. Carini, porquanto o seu 

parecer compreendeu todos os focos da moléstia”.150

Ribas acrescentou que também havia observado os doentes do Hospital de Isolamento 

do Rio Claro, juntamente com outros colegas e que desacordavam das afirmações de Carini. 

omo reforço, mais um aliado seu, o Dr. Lindemberg que, segundo suas declarações também 

teria estado em Rio Claro juntamente com Adolfo Lutz, afirmou que este, ao entrar no 

Hospital e observar os doentes disse: “Isto é bem diferente da varíola”.151 Além destes, outros 

médicos fizeram algumas intervenções no sentido de apoiar Ribas e o Dr. Afonso Azevedo foi 

categórico ao dizer que Carini não tinha razão e que queria deixar bem acentuado que Carini 

não havia sequer lhe respondido.152
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Defendendo

153- Ibidcm.
154- MARCHOUX. ... - O alastrim. Pronunciamento feito na Societc de Pathologie Exotiquc. sessão de 
11/01/1911 e publicada na Revista Medica de São Paulo, ano XIV. n°3. 15 de fevereiro de 1911. p. 41 e 42.
155 - RIBAS. Emílio - A propósito do alastrim In Resista Médica de São Paulo. São Paulo, ano XIV. n°l6. 
31/08/191 l.p. 303.

Frente ao rumo tomado, parecia ser necessário abrandar o calor das discussões e passar 

o duelo para outros esculápios. Assim, o debate percorreu alguns centros europeus. Meses 

antes dessas acusações, Carini enviou uma comunicação sobre a varíola e o alastrim para a 

Societé de Pathologie Exotique de Paris. Ribas remeteu seu trabalho à Medicine Tropical 

Society em junho de 1911

A opinião de Carini era minoritária ali e, pelo visto ele não se defendeu naquela sessão 

pois não mais havendo quem pedisse a palavra, o presidente consultou se devia encerrar a 

discussão. Sendo aprovado, declarou encerrada a questão do alastrim.”153

“Parecerá a quem não conheça a questão que os médicos ingleses emitiram um juízo 
contrário ao meu. que não ligaram mesmo nenhuma importância ao desprentensioso 
trabalho que lhes foi apresentado na Sociedade Tropical de Londres, na sessão de 16 de 
junho passado. ”155

seus posicionamentos, Ribas enviou uma longa carta ao Estado de São 

Paulo respondendo ao artigo também publicado pelo mesmo jornal intitulado “O alastrim e a 

opinião dos médicos ingleses” que, segundo ele, da forma como havia sido escrito,

“En face d'un pareil tableau et sans méconnaltre Timportance de 1'observation faite par 
M. Carini, je crois qu on peut hésiter à suivre dans son diagnostic le Directeur de 
ITnstiíut Pasteur de S. Paulo. La simple observation de la présence de corps de 
Guamieri dans la cornée dánimaux inocules avec le liquide des pustules ne suffit pas à 
entrainer l 'opinion. Cette réaction de la cornée du lapin ne peut révéler qu 'une parenté 
entre les deux affections. On observe, en effet, la formation des corps de Guamieri avec 
la vaccine et aussi avec la lymphe de varicelle. II ne peut. cepedant. être question de 
confondre ces deux affections avec la variole. ”154

A Sociedade francesa de nome altamente sugestivo, era especializada em enfermidades 

ranhas ao mundo civilizado e o alastrim parecia condizer com esta classificação. Carini 

enviou sua comunicação propósito de uma epidemia muito benigna de varíola (alastrim)” 

transcrita para o francês. Mas o parecer do dr. Marchoux, pesquisador do Instituto Pasteur de 

Paris, comentando a leitura desse trabalho, posicionou-se favorável às conclusões de Ribas.
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Pelo visto.

parecer limitado ao quadro clínico. Portanto, defendia a tese de que o 

alastrim era uma entidade mórbida “clinicamente” diferente da varíola vera ou natural.

as divergências também pontuaram

Ribas utilizou-se astutamente dos

Outro médico lembrado foi o Dr. Low. Embora tenha afirmado que a doença analisada 

que ocorria em São Paulo era um tipo benigno de varíola, Ribas contornou a sjtuação dizendo 

que tal hipótese não havia sido desprezada em seu trabalho, concluindo que o gérmen da 

varíola podia produzir várias tipos clínicos. O próprio Ribas aqui reforçou o caráter de seu 

trabalho como um

Novas alfinetadas foram dadas em

“Tudo mais que digo em meu trabalho fica sem dúvida ligado ao ponto de vista clínico, 
subordina-se inteiramente aos termos da tese indicada e que ninguém ainda conseguiu 
alterar, apesar das desonestas tentativas levadas a efeito pela omissão de palavras, 
colocação de aspas ou enxertos de frases imoralmente feitos na nota preliminar que tive 
a honra de apresentar à consideração e parecer da classe médica.
Este procedimento tão ousado quanto indigno foi injustamente atribuído ao tipógrafo, 
mas pude provar diante da imprensa médica desta capital e da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia, com documentos que não foram e nem serão refutados, que tais alterações 
foram ajeitadas de moda prestarem-se a conclusões falsas e desejadas.
Tentou-se a todo transe fazer supor que considerei o alastrim um moléstia inteiramente 
independente da verdadeira varíola, tanto debaixo do ponto de vista clinico como 
etiológico. apesar de ficar claramente estabelecido o parentesco destas duas entidades 
mórbidas em diversos tópicos do meu trabalho.
Não me arrependo do protesto então feito porque ele teve por fim mostrar a elevação de 
vistas que deve presidir a um assunto que está sendo estudado por pessoas que prezam a 
sua profissão ".157

as discussões naquela sociedade, mas 

argumentos de um tal Dr. Daniels que exprimiu juízo 

diferente daquele publicado no jornal que afirmava não haver mais dúvidas quanto ao 

diagnóstico: tratava-se da varíola. Para isso, publicou as considerações do Dr. Daniels, em 

inglês para que não houvesse qualquer equívoco de interpretação, que foram feitas após a 

leitura de seu trabalho.

136 - Ibidcm. p. 306.
137 - Ibidem. p. 305.

Segundo Ribas, esse médico inglês afirmou que apesar da sua forma de pensar, reconhecia 

aspectos muito interessante em seu trabalho e que havia prestado um serviço, “trazendo mais 

uma vez tais observações ao conhecimento da classe médica”.156

Carini. A mágoa parecia ser grande quanto ao 

episódio em que teria ocorrido alteração de sua Nota preliminar apresentada à Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo:
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4.4 - Mantendo a boa imagem do Serviço: reformas sanitárias e estratégias de

convencimento

Nesse clima constante de disputas, e especialmente nesses períodos mais turbulentos 

agraciados com alguma polêmica mais visada como essa do varíola/alatrim, destacam-se ainda 

as estratégias de reafirmação do Serviço Sanitário e da administração de Ribas, mostrando que 

o arsenal defensivo e ofensivo era reelaborado a cada situação inusitada que passava.

Citando uma entrevista concedida por Carini no jomal do "O cpmércio de São Paulo " 

em 1912 a respeito da nova onda de varíola em São Paulo, Teixeira destacou a astúcia do 

diretor do Instituto Pasteur em não querer emitir opinião pessoal a respeito do Serviço 

Sanitário e da atuação de Emílio Ribas quanto à prevalência de seu parecer sobre os 

diagnósticos e notificações do alastrim no Estado. É necessário situar não só a perspectiva do 

jomal, crítico às medidas governamentais, como à saida estratégica de Carini, uma vez que sua 

imagem já havia passado por alguns desgates por essa mesma polêmica num confronto direto 

com a pessoa de Emílio Ribas. Além disso, as próprias discussões que Teixeira faz destacando 

o papel e a produção cientifica do Instituto Pasteur compartilhador de um mesmo “espírito 

científico”, de um universo comum de preocupações intelectuais, possibilitam perceber 

relações e intercâmbios entre os profissionais de cada instituição que ao mesmo tempo, 

fomentava um franco clima de disputas.

O governo paulista de Albuquerque Lins (1908-1912) se destacou, entre outros, por 

alguns empreendimentos urbanos ligados à saúde como a construção do Hospital de 

Tracomatosos, o início das obras do Hospital de Isolamento de Santos e, em 1910 do novo 

prédio do Instituto Butantan, obras essas continuadas na gestão de Rodrigues Alves (1912- 

1916). Construía-se uma imagem positiva daquele momento, demontrando o quanto esse 

campo de atuação - a saúde pública - era alvo das atenções nas disputas políticas 

empreendedoras de obras públicas de grande visibilidade e projeção158.

158 - ALVES. Odair Rodrigues - Os homens que governaram São Paulo. São Paulo: Nobel/Edusp. 1986. p. 130
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possibilidades de intervenção nos assuntos de saúde e higiene dos municípios, ampliando o

Se o Serviço Sanitário extemalizava harmonia com as instâncias superiores de poder

público, através de discursos, homenagens etc, no dia a dia, penava para realizar aquilo que

acreditava ser o melhor encaminhamento em termos de saúde pública, dimensão esta pouco

sanitária de Ribas.

formação dos serviços de saúde cm

Bem, para o propósito desse trabalho, é preciso analisar ainda que sucintamente, alguns 

papel e tomaram-se visíveis na administração

perceptível nos relatórios e pronunciamentos oficiais, 

negociações que se fazia em tomo da saúde, sejam esta com os próprios médicos ou com 

autoridades governamentais. Temos notícias daquilo que se concretizou, mas quantos projetos 

não ficaram para trás, mofando nas gavetas dos gabinetes médicos e tomando-se tão invisíveis 

para a sociedade e para nós quanto os micróbios perseguidos pelas lentes microscópicas?

159 - Cf. TELAROLLI JÚNIOR. Rodolfo - Poder . Saúde: As epidemias e a 
São Paulo. São Paulo: Unesp. 1996. p. 209-220

desses projetos e reformas que não ficaram no

tecnológico campanhista-policial” dos primeiros anos 

criação do Serviço do Tracoma pelo decreto n° 1395 de 1906, extinto em

Algumas iniciativas reformuladoras ocorridas no período em que Ribas era o Diretor do 

Serviço Sanitário, são entendidas por Telarolli como exeções no quadro do chamado ‘modelo 

do século, de caráter efémero como foi a 

1908 e reorganizado

mas presente nos bastidores das

A longa administração sanitária de Ribas passou por uma significativa reforma sanitária 

em 1911, intercalada por algumas resoluções legislativas, criações de serviços e institutos. Os 

estudiosos que se preocuparam com a dimensão administrativa do Serviço Sanitário afirmam 

que a sua estrutura pouco se alterou desde 1896, quando o Estado foi dividido em três zonas 

(São Paulo; Santos e Campinas; restante dos municípios), subdivididas em 30 distritos e de 

responsabilidade municipal e estadual, ampliando as atribuições do último bem como as

próprio campo de atuação do Serviço Sanitário. O conflito administração municipal versus 

administração estadual permeou as relações de poder da Primeira República, demarcando uma 

complexa luta entre as facções politicas locais e suas relações com o Estado.159
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A meu ver, deve ser ressaltada não exatamente

que se pautavam nos diagnósticos laboratoriais. Com isso não se quer negar as mudanças

efetivamente ocorridas em termos de direcionamento da política de saúde pública, mas atentar

para uma dimensão menos cristalizada de marcos datados.

Exemplo de uma simbiose entre ‘novos’e ‘velhos’ projetos para a administração pública

foi o que ocorreu em 1906, não exatamente uma reforma sanitária, mas uma atualização da

termos de uma maior

e a regulamentação do Serviçofoi dito acima, do Tracoma, solicitado por Ribas em 1905

das Amas-de-leite.

a fiscalização da higiene escolar, do ponto de vista das instalações das escolas e da salubridade

centralização do poder estadual face ao municipal e criando serviços especializados, como já
160

em 1911, ou de caráter mais específico, como o decreto n° 1294 de 1905 que aprovou um 

regulamento específico para o serviço de inspeção das amas de leite na Capital.

essa bipolaridade, mas justamente uma 

complexidade maior do campo de atuação higiénica que possiblilitava novas frentes de atuação 

vislumbradas pelos mesmos homens que organizaram políticas e práticas mais combativas e

legislação anteriror, de 1896, instituindo algumas modificações em

161 Além disso, instituía o aconselhamento em higiene pessoal e doméstica e

160 - Em setembro de 1906. o recém Serviço de Profilaxia e Tratamento do Tracoma. subordinado à diretória do 
Serviço Sanitário, expandiu-se c em 1908. pouco antes da sua dissolução, existiam 37 dispensários urbanos e 
255 rurais. Respondia também pelo tratamento da ancilostomose. O seu desmantelamento é associado à falta de 
recursos. Em 1911 c criado um novo serviço, extinto em 1914. mas institucionalizado em 1917 com a nova 
reforma administrativa, criando-se uma estrutura administrativa permanente para a ancilostomíase, malária e o 
tracoma. a Inspetoria do Serviço de Profilaxia Geral. Cf. TELAROLLIJR. Rodolfo - idem. p.228.
161 - Segundo Ribeiro, essa inspeção já prevista desde 1896. mas foi efetivada nesse periodo através de uma 
atuação mais sistemática ”(...)os inspetores sanitários faziam a inspeção das amas-de-leite e atendiam os 
lactentes filhos de indigentes, no Serviço Sanitário.(.„) Durante o ano de 1906. os inspetores sanitários 
examinaram 105 nulrizes para serem registradas junto ao Serviço Sanitário, como amas-de-leite oficiais das 
quais 44 eram italianas. 30 portuguesas. 15 espanholas. 13 brasileiras, uma alemã, uma austriaca c uma grega. 
Na inspeção, os médicos do Serviço Sanitário faziam o exame da qualidade e da quantidade de leite de cada 
uma das nutrizes e as classificavam em: boas, sofríveis e más. (...) Na reforma do códrgio sanitário de 1911. o 
serviço ganhou importância, pois foi transformado numa seção especifica do Serviço Sanitário sob a 
responsabilidade de três médicos, com orçamento próprio, independente da Diretória do Serviço Sanitário. Cf. 
RIBEIRO. Maria Alice R. -op.cit. p. 120-121.
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do processo de ensino162. Segundo Mascarenhas, Ribas

Num tom otimista, foram destacadas as medidas educativas vinculadas às instruções

o caráter combativo e o empenho da Diretória, numa espécie de auto-elogio de um quadro

aterrador, por ele mesmo descrito, juntamemte com outras enfermidades como a peste, o

amarelão. Ribas citou o relatório do ano anterior, destacando sua própria iniciativa :

populares com relação à ancilostomíase, sendo que 100.000 folhetos haviam sido impressos 

para distribuição no interior, redigidos em português e italiano165. Além destas, Ribas destacou

Em seu relatório referente ao ano 1906, Emílio Ribas foi prolixo em sua resenha por 

causa das inovações administrativas e da separação das Secretarias da Justiça e do Interior, 

essa última assumida por Gustavo de Godoy, médico e que Ribas valorizou dizendo ser “pela

162 - Segundo Tclarolii. estas novidades seriam constituintes da chamada educação higiénica que se aproximava 
do instrumento tecnológico utilizado a partir da década de 20 na saúde pública paulista, conhecida com 
educação sanitária. O autor diferencia as duas vertentes educacionais da seguinte forma: ‘A educação 
higiénica pode ser definida como um conjunto de ações educativas de auxilio da policia sanitária, no controle e 
prevenção das doenças transmissíveis. Já a educação sanitária, um dos pilares do modelo tecnológico médico- 
sanitário. voltava-se para a profilaxia das doenças por intermédio de mudança na consciência dos indivíduos.” 
Cf. TELAROLLI. op.cit. p. 224. Não é intenção entrar nessa discussão, mas de acordo com o posicionamento 
menos estanque dessas dimensões do educacional que tenho tomado, não concebo uma diferenciação tão nítida, 
pelo menos em termos de concepção por parte daqueles que articulavam projetos sanitários anteriores à década 
de 20. na medida em que muitos dos aconselhamentos não se restringiam ao combate das epidemias, 
vinculavam-se aos hábitos higiénicos e comportamentais também.
163 - MASCARENHAS. Rodolfo - op.cit. p. 57.
164 - Relatório de Emílio Ribas ao Secretário do Interior Gustavo de Godoy referente ao ano de 1906. In Revista 
Médica de São Paulo.ano X. n°l 1. 15/06/1907. p.213-237.
165 - As medidas aconselhadas eram: Estabelecimento e uso de latrinas apropriadas perto de todas as casas. 
Proibição de evacuar fora das latrinas nos lugares habitados. Uso de água boa. exilando as de córregos que 
possam estar contaminadas. Drenagem cm redor das casas, afim de evitar a formação de lama. Exitar o contato 
dos pcs. das mãos c da pele em geral com a lama. Quando isso não for possível, fazer lavagens ou banhos 
diários. O hábito de andar descalço pode trazer o amarelão e outras moléstias e deve, por isso, ser abandonado. 
Cf. Relatório de Emilio Ribas ao Secretário do Interior Gustavo de Godoy referente ao ano de 1906. In Revista 
Médica de São Paulo.ano X. n°l 1. 15/06/1907. p.218

(...) Entregou toda a ação sanitária local, das sedes, nas mãos do Inspetor sanitário 
estadual. As demais cidades não estavam capacitadas financeiramente para organizar 
serviços municipais e mesmo que os organizassem, ficariam estes sob a fiscalização do 
inspetor sanitário.

Os inspetores sanitários de Santos e Campinas ficaram subordinados à Comissão 
Sanitária, presidida por um inspetor designado pelo Diretor do Serviço Sanitário.

(...) Neste decreto foi empregada, pela primeira vezm a palavra 'Fiscal' para 
designar um dos auxiliares do inspetor sanitário. ”>a

primeira vez, desde 1895, com Cezário Motta, que a Secretaria do Interior recebia os impulsos 

da competência médica”.164
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campo da saúde pública, é possível analisar alguns episódios desse período

como instrumentos de luta pelos agentes sociais envolvidos.

Em 1908, mesmo ano portanto do aumento dos índices de mortalidade em São Paulo, 

do pedido de afastamento de Adolfo Lutz da diretória do Instituto Bacteriológico, da extinção 

Serviço Sanitário, agravada pela

científicas no

“(...)Convirá que o Estado monte um serviço especial no sentido de ser executada uma 
profilaxia mais rigorosa e a jundação de consultórios e hospitais para o tratamento dos 
enfermos.
Não devem ser recebidos os afetados em estabelecimentos de ensino e outros coletivos, 
sendo que. nestes casos, devemos proceder como nas moléstias contagiosas de 
notificação obrigatória. Há. portanto, uma série de providências que exigem a 

um serviço especialmente destinado a evitar o desenvolvimento do

166 - Idem. p. 230.
167 - Com o tempo, os japoneses não mais se destinavam aos cafezais, muitos organizaram-sc cm pequenas 
propriedades, diversificando a atividade agrícola do interior paulista e. outros ocuparam a capital, 
concentrando-se no bairro da Liberdade, até hoje conhecido como bairro dos orientais. FAUSTO. Boris 
História do Brasil. São Paulo: Edusp. 1996. p. 275-276.

organização de 
tracoma. "
E mais adiante:
(...) Estas palavras, que mostram bem claramente o desempenho desta Diretória em 
organizar a luta contra o tracoma. receberam a maior confirmação quando, pelo 
decreto n ° 1343 de 27 de janeiro de 1906. tivemos de fazer a instalação das inspetorias 
sanitárias do interior do Estado.
(...) Não com medidas paliativas e incompletas, mas de forma decisiva, enérgica e 
cientifica, o Estado de São Paulo dava mais um exemplo ao mundo civilizado da sua 
maneira de ver o importante problema sanitário, colocando-se a par das nações mais 
adiantadas da Europa. "I66

do Serviço do Tracoma, da rigidez das verbas destinadas ao 

constante desvalorização da moeda e pelo aumento da demanda social com relação aos 

serviços de saúde e saneamento, foi o ano em que ocorreram a viagem de EmihoRibas para o 

exterior e a Exposição Nacional do Rio de Janeiro, evento que contou com a participação do 

Serviço Sanitário bem como de outras instituições científicas para representarem o Estado de 

São Paulo. Convém lembrar que o ano 1908 é marcado pela chegada da primeira leva de 

imigrantes japoneses, com destino às fazendas de café. Muitas das viagens eram 

subvencionadas pelo governo paulista para garantir a mão-de-obra, sobretudo no período em 

que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, quando houve uma queda da porcentagem relacionada 

à entrada de imigrantes europeus.167

Conjugando o quadro de crise financeira com o clima das adversidades e disputas
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govemo de lá para fazer parte da missão científica sobre a febre amarela para atuar em 

Martinica, dirigida pelo dr. Simond, o mesmo que esteve no Rio de Janeiro junto à missão 

francesa no Hospital São Sebastião entre 1901 e 1905.

Ribas não aceitou o convite. Antes de voltar para o Brasil e, quando de passagem pela 

Inglaterra, foi convidado à participar de uma das reuniões da Society of Tropical Medicine de 

Londres, em fevereiro de 1909, informado a Ribas de que haveria uma “breve discussão sobre 

a febre amarela”.170

E Emilio Ribas explorou muito mais as glórias obtidas com as experimentações sobre a 

febre amarela feitas no Hospital de Isolamento. Na França , foi convidado oficialmente pelo

Comissionado pelo govemo estadual para realizar estudos sobre a tuberculose na 

Europa e nos Estados Unidos, visitando os sanatórios, Ribas partiu em julho de 1908, 

regressando de viagem em março do ano seguinte168. Parecia que as atenções voltavam-se 

mais efetivamente para essa doença neste período, num movimento mais amplo da medicina 

que, desde os primeiros dados estatísticos, configurava-se como doença que mais mortes 

provocava no Estado. Ao mesmo tempo, parecia ser um momento propício para buscar 

respaldo internacional ao Serviço Sanitário diante das críticas internas que vinha recebendo e 

das restrições governamentais em termos de apoio aos projetos de atuação daquele serviço169.

168 - Notícias In Revista Medica de São Paulo, ano XI, n°12. 30/06/1908, p. 238 e ano XD. n° 5, 15/03/1909. 
p.88.
69 - Convém lembrar que um pouco antes, em setembro de 1905 Adolfo Lutz também foi à Europa participar de 

um congresso internacional sobre tuberculose em Paris, designado para representar o Estado de São Paulo, 
regressando ao Brasil no começo de 1906.Cf.LEMOS, Fernando Cerqucira - op.cit. p. 77.
17 - Cf. Revista Médica de de São Paulo, ano XH. n°10. 15/06/1909. p. 198. A análise da comunicação feita 
por Emílio Ribas para aquela ocasião “A extinção da febre amarela no Estado de São Paulo (Brasil) e na cidade 
do Rio de Janeiro” consta no capitulo 3.
171 - A respeito das Exposições Nacionais e Internacionais existe uma interessante bibliografia. Entre outros, cf. 
PESA VENTO. Sandra - Exposições Unviersais. espetáculos da Modernidade do Século XIX. São Paulo: 
Hucitec. 1997. FOOT HARDMAN. Francisco - Trem Fantasma, a modernidade na selva. São Paulo: Cia das 
Letras. 1991. NEVES. Margarete de Souza - ~As vitrines do progresso”- Relatório de Pesquisa. São Paulo: 
PUC. 1986.

Foi também nesse período que ocorreu a Exposição Nacional no Rio de Janeiro, aberta 

ao público de agosto de 1908 em comemoração ao centenário da abertura dos portos ao 

comércio exterior171. No ano anterior, os preparativos para a participação de São Paulo 

naquele evento já haviam começado. Uma comissão, aclamada em assembléia geral da
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com relação aos representantes do Serviço Sanitário parece ser bastante plausível a indicação

gado.

participação. Segundo ele, desde 1904

veterinária, ampliando cada vez mais os trabalhos de consultoria prestados aos criadores de

Ao mesmo tempo, Carlos Botelho, então presidente honorário da Comissão mantinha 

relações bastante amistosas com o diretor do Instituto Pasteur, tendo feito inclusive um curso 

de Bacteriologia ministrado pelo próprio Carini. Defendia que 

desenvolvidas para melhorar as condições da indústria pastoril deveriam

dos nomes para compor a comissão. O que destoa desta formação é justamente a participação, 

bastante desproporcional em termos numéricos, do diretor do Instituto Pasteur de São Paulo.

na compreensão destaO trabalho de Teixeira traz alguns dados que podem auxiliar

o Instituto desenvolvia pesquisas no campo da

se aproximaria progressivamente desta parcela da 
virtude do sucesso de suas palavras na Sociedade Nacional de 

as formas de resolver os problemas

as pesquisas a serem

ser mantidas pelo

"Na realidade, ele (Carini) 
sociedade, em
Agricultura, onde explicava detalhadamente 
veterinários que mais afetavam os criadores.
Sua ida para a Sociedade se deveu ao interesse do ex-secretário de Agricultura do 
Estado. Carlos Botelho, na expansão dos rebanhos bovinos paulistas e no aumento da 
produção de leite e de carne através do aperfeiçoamento das raças de gado existentes no 
estado. ”,7i

Sociedade Paulista de Agricultura, Comércio e Indústria, foi incumbida de organizar a 

Exposição Preparatória do Estado de São Paulo.

172 - Carlos Botelho era médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi o segundo 
presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e um dos fundadores da Policínica. Era um 
grande fazendeiro e dono da estrada de ferro que Hgava as cidades de Rio Claro c São Carlos. Entre 1904 e 
1908 ocupou o cargo de secretário da Agricultar;: São Paulo. Cf.TELXElRA. Luiz Antonio - op.cit. p. 98
173 - Ibidem. p. 98.

Além da comissão organizadora que tinha como presidente honorário, o dr. Carlos 

Botelho172, na época secretário da Agricultura e como presidente efetivo Manoel Pessoa de 

Siqueira Campos, havia a Comissão Executiva e as Comissões Seccionais. Uma delas era a de 

Higiene, cujo diretor responsável era Emílio Ribas. Interessante notar aqui a ‘coincidência’ de 

Antonio Carini, de quem falava-se a pouco sobre a questão da varíola/ alastrim, fazer parte 

dessa comissão, juntamente com Vital Brasil e Vitor Godinho. Ou seja, três soldados do 

Serviço Sanitário e um do Instituto Pasteur! Qual seria o motivo dessa curiosa equipe? Bem,
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passou

Instituto1

Subcomissão de Higiene.

Cabe aqui um comentário, mesmo que breve, retomando algumas reflexões já 

respeito da constante necessidade de divulgação dos trabalhos do Serviço 

dinâmica de atuação dos homens que o compunham. Se por um lado 

contrapunham-se às parcas verbas e ao descaso das autoridades governamentais no trato de 

alguns problemas e de algumas reinvindicações médico-científicas, em outras situações faziam

composta por uma coleção de 83 fotografias relativas aos trabalhos executados nas diversas 

repartições. Pelo Desinfectório Central, foram exibidas aparelhagens utilizadas no serviço de

Na ocasião da exposição, dirigiram-se para a capital da República, o dr. Carlos Meyer, 

então diretor do Instituto Bacteriológico e os demais ajudantes, além do desinfectador 

Getulino Vieira Pinto. No pavilhão de São Paulo foi instalada a mostra do Serviço Sanitário,

Portanto, para além de qualquer juízo de valor, o fato do diretor do Instituto Pasteur 

fazer parte da Subcomissão de Higiene, juntamente com membros do Serviço Sanitário, parece 

ter muita vinculação com a amizade estabelecida entre o secretário da Agricultura e ele e os 

interesses aí envolvidos, fator esse mais comum do que parece ser nas mediações científicas, 

mas frequentemente obscurecidas.

desinfecções; pelo Instituto Bacteriológico, peças anatômicas de moléstias de animais 

domésticos, entozoários, parasitas, insetos transmissores de doenças e publicações. Já pelo 

Instituto Butantan, foram expostas diversas coleções relativas aos trabalhos e finalidades do 

»175. Quanto ao Instituto Pasteur, não foram encontradas informações a respeito de sua 

participação na Exposição, mas é bem possível que tenha levado algumas de suas coleções e 

publicações, dada a consideração e a própria função de Carini enquanto membro da

apontadas a

174 - Ibidem. p. 106. É importante ressaltar que o Instituto Butantan também desenvolvia serviços de diagnóstico 
de doenças animais, embora fosse uma atividade restrita às zoonoses que pudessem ser transmitidas ao homem.
175 - "Exposição Nacional de 1908 -Rio de Janeiro". Catálogo Geral Ilustrado do Estado de São Paulo. 
Comissão Executiva da Exposição de São Paulo. 2o edição. 1908.

Sanitário e a

Estado, mas como naquele momento, “nenhuma instituição se voltava para as pesquisas na 

área da veterinária, o Instituto Pasteur passou a assumir oficiosamente esta 

responsabilidade”.174
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vínculos profissionais entre os médicos que

voltada para

atuavam em várias áreas, demarcando o “campo científico”, também eram eventos políticos, 

respaldados pela presença e prestígio das autoridades e pela divulgação 

imprensa.

Nesse mesmo viés de análise pode-se conceber os fóruns médicos internacionais e 

nacionais. Ao mesmo tempo que reforçavam os

muito bem o seu papel de representantes oficiais do Estado de São Paulo fortalecendo assim, 

não só a imagem do governo republicano paulista, como também a própria imagem de um 

Sehnço ligado à saúde pública organizado e atuante. Participar de um evento de magnitude 

nacional, onde inúmeras outras áreas do conhecimento dito científico também participaram, 

remete a uma perspectiva mais ampla de entendimento das ciências no processo construtivo de 

um Brasil que se projetava enquanto um pais republicano,civilizado e progressista.

em órgãos da

176 - Esses congressos ocorriam a cada 2 anos em países diferentes do continente. O primeiro ocorreu no Chile, 
provavelmente em 1903. o segundo na Argentina cm 1905 e o terceiro em 1907 no Uruguai.
177- A duração da exposição prevista era de 2 meses, sendo a abertura para o dia Io de agosto de 1909 e 
encerrada no dia 3 de setembro daquele ano. havendo a necessidade da construção de edifícios, pavilhões, 
dependências etc para o evento, semelhante à organização das exposições nacionais e internacionais. Boletim 
Oficial do IV Congresso Médico Latino-Americano. Rio de Janeiro, junho de 1908. n°l. p.9.

“(...) apresentar ao público aparelhos, instrumentos, utensílios de aplicação médica, 
pavimentação e instalação sanitária, produtos alimentares em natureza ou conservados, 
animais destinados a alimentação ou produtores de fibras têxteis, substâncias e 
preparados químicos, farmacêuticos e de laboratório, para medicação, desinfecção, 
imunização, modelos, plantas, informações, interessando direta ou indiretamente à 
higiene. ”177

O IV Congresso Médico Latino-Americano ocorrido em agosto de 1909 realizado no 

Brasil e sediado no Rio de Janeiro é significativo desse movimento da comunidade médica 

latino-americana em fortalecer sua inserção nos debates internacionais.176 Ao mesmo tempo 

em que os participantes apresentavam as pesquisas desenvolvidas nos respectivos países, temas 

às vezes específicos de cada região, às vezes de ordem mundial, aos poucos construíam uma 

identidade não só profissional como também identidade política de latinidade na medicina. 

Paralelo ao evento, ocorreu a Exposição Internacional de Higiene, anexa ao congresso e
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médico, nada deixava a desejar em termos de apoio:

responsável pela correspondência relacionada à Exposição.

Quanto ao apoio político e a projeção do evento em termos de fortalecimento do corpo

Os dois eventos estavam interligados. O Presidente do Congresso Médico Latino- 

Americano deveria ser a mesma pessoa que organizaria e dirigiria a Exposição Internacional 

de Higiene, através da formação de uma comissão especial para isso. A abertura da Exposição 

coincidia com a abertura do Congresso e a Secretaria Geral do Congresso também era

trezentos contos de réis para 
Internacional de Higiene, pedido 
subscrita pelo Sr. Ministro do Interior.

178 - Idem. p. 9-10.
179 - Idem. p. 1.
180 - Idem. p. 4 e 6.

Além da comissão organizadora do congresso, composta 

médicos do Rio de Janeiro, havia os comités diretores das seções, comités regionais brasileiros 

e os comités nacionais estrangeiros. E novamente o nosso personagem-chave reaparece: 

Emílio Ribas era o 2o vice-presidente da seção de Higiene, Climatologia e Demografia, sendo o 

presidente Oswaldo Cruz. Ribas era também o presidente do comité regional de São Paulo.180

em sua totalidade por

Esta exposição de higiene contava com duas grandes seções.independentes: a seção 

industrial - toda a produção de aparelhos e produtos químicos, farmacêuticos e industriais de 

‘vôntagem higiénica e de interesse comercial”, de caráter internacional; e a seção cientifica - 

gráficos, mapas, modelos de aparelhos, coleções de peças conservadas de germes, vermes e 

insetos perigosos, amostras de medicamentos, soros, vacinas etc referentes à higiene e 

“apresentados com o fim puramente científico”. Esta seção era de exclusividade latino- 

americana. 178

“Sua Excelência o Sr. Dr. Afonso Pena. Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil, dignou-se aceitar o patrocínio do 4°Congresso Médico Latino-Americano.
Os Excelentíssimos Senhores Barão do Rio-Branco. Ministro das Relações Exteriores. 
Dr. Tavares de Lira. Ministro dos Negócios Interiores e Dr.Miguel Calmon. Ministro da 
Indústria e Obras Públicas, correpondendo generosamente à solicitação que lhes foi 
feita, resolveram tomar sob sua proteção o 4° Congresso e a Exposição Internacional 
de Higiene, anexa, facilitando tudo quanto dependesse de suas junções de governo.
O Congresso Nacional, no mesmo meritório propósito, votou o crédito especial de 

as despesas do Congresso Médico e Exposição 
em Mensagem do Sr. Presidente da República.

179
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Ribas apresentou

e do

4.5- Os novos tempos e a saída de Ribas

poderia chamar projetos sanitários e o que foi realizado

concretamente em termos de apoio do Estado.

envolviam a questão da saúde em São Paulo, mas não se libertou da perspectiva quase que 

teleológica de entendimento das reformas sanitárias ocorridas, como se estas tivessem um

A ruptura tradicionalmente aceita dessa história da saúde pública são os anos 1917/18, 

quando aí sim, uma nova fase na administração se iniciaria, profimdamente alterada por uma 

nova visão e perspectiva a respeito da saúde coletiva. Parece-me, pois um tanto quanto 

exagerado fazer tais demarcações tão rígidas a respeito da administração sanitária de São 

Paulo, uma vez que está se falando de um terreno extremamente escorregadio em termos de

um trabalho intitulado “A Higiene no Estado de São Paulo” 

profimdamente comprometido em passar uma imagem positiva do Serviço Sanitário 

próprio Estado enquanto propiciador da organização dos setores públicos de saúde. 181

ajuste entre aquilo que se

caminho a seguir rumo às novas diretrizes dadas sobretudo na perspectiva da educação 

sanitária do indivíduo em oposição a um passado sanitário de cunho coletivo das campanhas de 

saúde182.

181 - Cf. Capítulo 3 dessa dissertação.
182 - Cf., entre outros, LUZ, Madel - Medicina e ordem política brasileira. Rio de Janeiro: Graal. 1982, 
FACCIOLLI, Ana Maria C- op.cit.. MERHY. Emerson Elias. - O capitalismo e a saúde pública. Campinas: 
Papirus. 1985. RIBEIRO. Maria Alice Rosa - op. ciL Especificamente sobre São Paulo, um dos primeiros 
trabalhos que fundamentou este tipo de visão mais dicotômica entre uma fase c outra foi MASCARENHAS. 
Rodolfo dos Santos- Contribuição para o estudo da administração sanitária estadual em São Paulo. São Paulo. 
Tese livre docência. Faculdade dc Saúde Pública. 1949. As demarcações cronológicas para fundamentar os 
novos rumos do Serviço Sanitário c, de forma mais genérica, da saúde pública em São Paulo variam. 
Majoritariamente. os estudos sustentam que a partir de 1917 inicia-se uma modificação nas campanhas 
sanitárias urbanas, havendo uma maior atenção para com os problemas rurais de saúde, culminando com a 
reforma de 1925, voltada para a educação sanitária. Exemplo dessa abordagem c o livro de RIBEIRO. Maria 
Alice Rosa - op. cil. Embora não discordando integralmcntc desta visão. Telarolli concebe tais transformações 
como um processo paulatino, anunciado já cm 1911.concebendo os anos 1896-1911 como o período de 
consolidação do modelo tccno-assistcncial campanhista -policial, onde predominou o gcrenciamento estadual 
das práticas sanitárias, compatível com o modelo político da Primeira República. Cf. TELAROLLI. Rodolfo - 
op.cit.

reflexões existentes sobre o tema, destrinchar melhor as intricadas relações de poder que

Embora adepto dessa vertente, o estudo de Telarolli conseguiu, em vista de outras
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constantemente os períodos de aparente calmaria da primeira república.

foram mantidas, sendo acentuada a centralização do poder estadual sobre os problemas

municipais, por intermédio de mecanismos de supervisão mais sistemáticos, alterando algumas

As análises existentes sobre essa reforma administrativa concordaram que houve maior

A tensão existente entre o Serviço Sanitário e a inoperância de determinados setores do 

poder público, estadual ou municipal diante do agravamento de algumas doenças endémicas e 

epfdêmicas, aliada às polêmicas que envolviam outras instituições,constantemente noticiadas na 

imprensa, motivaram ainda mais

183 - Decreto 2141. 14/11/1911 - Reorganiza o Serviço Sanitário do Estado.Cf. TELAROLLI. op.ciL p. 231.
184 - MASCARENHAS. Rodolfo - op.cit p. 66.
185 - Idem. p. 66 e 67.

preocupação com as questões de saúde nas zonas urbanas, embora as discussões médicas e 

políticas, inclusive na Câmara dos deputados versassem para algumas preocupações com as 

zonas rurais do estado.

o autoritarismo daqueles que respondiam pelo estado da 

saúde pública em São Paulo, o que significa dizer um certo descontrole da situação, que na 

melhor tradição republicana de nosso pais, acaba apelando para um embrutecimento em lidar 

com as oposições de forma mais aberta, pois que o fantasma autoritário sombreou

disposições do Código Sanitário e aumentando as atribuições municipais. Era previsto o 

auxílio de dois delegados de saúde ao Diretor do Serviço Sanitário, encarregados de auxiliá-lo 

na supervisão técnica e administrativa das atividades dos inspetores sanitários.184 Também 

houve a preocupação em separar as atribuições para inspetores especializados em atividades de 

higiene escolar, policiamento de alimentação pública e fiscalização do exercício profissional . 

Embora o cargo de engenheiro sanitário existisse desde 1892, foi com esta reforma que se 

criou a Seção de Engenharia Sanitária. Novamente se deu atenção à inspeção das amas-de-leite 

e como já foi dito, recriou-se novamente uma Comissão provisória contra o Tracoma e outras 

Moléstias dos olhos.185

A tradução maior dessa espécie de autoritarismo sanitário pode ser verificada com a 

instauração da nova reforma sanitária em 1911. O decreto do Executivo precedeu a lei, que o 

aprovou posteriormente, incluindo pequenas modificações.183 As diretrizes básicas de 1896
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Reformas sanitárias de um lado, congressos e debates médicos de outro. Entre tantas

atribuições de Emílio Ribas, em meio ao crescimento urbano de São Paulo e aos problemas

decorrentes da crise económica, encarecimento do custo de vista, inchaço populacional,

No ano seguinte à instauração desta reforma, Ribas participou como representante do 

Estado de São Paulo, juntamente com Carlos Meyer, do VII Congresso Brasileiro de Medicina 

e Cirurgia, ocorrido em Belo Horizonte em abril de 1912. Durante a sessão inaugural, Emílio 

Ribas foi aclamado presidente do Congresso. Interessante notar que boa parte das moções 

aprovadas neste encontro referiam-se também alguns pontos presentes da reforma sanitária de 

1911 tais como

crescimento das habitações consideradas insalubres, ainda havia pressões e cobranças. Tal 

situação aliada a outros fatores como o crescimento do índice de febre tifoide, outra doença tal 

qual a varíola supostamente controlada no Estado de São Paulo, podem ter contribuído para 

seu pedido de licença em 1913, pedido esse que acabou gerando um certo embaraço que 

culminou com o pedido de exoneração definitiva do cargo de diretor do Serviço Sanitário.

atenções se voltaram para a ancilostomíase, seguida a outras moléstias endémicas ditas 

tropicais tais como a doença de Chagas (o próprio fez um efusivo discurso de abertura) e o 

impaludismo186.

a regulamentação profissional e o controle de algumas endemias. Se no V 

Congresso, a febre amarela predominou enquanto o “tema mais quente”, no VII Congresso, as

186 - O trabalho apresentado por Álvaro Ozorio de Almeida, inspetor geral de higiene do Estado do Rio de 
Janeiro, incentivou a aprovação de algumas "concluõcs práticas” propostas a partir da campanha instaurada cm 
seu estado. O projeto principal era organizar “um comité central dc luta contra as moléstias tropicais, com sede 
no Rio de Janeiro, e tendo por fim estabelecer as bases dc campanha contra a ancilostomíase, moléstia dc 
Chagas, o impaludismo c outras endemias tropicais cm lodo o território nacional."A organização dessa 
campanha ficou por conta dc Oswaldo Cruz. Cf. Noticias - Sctimo Congresso Brasileiro de Medicina c Cirurgia 
In Revista Médica de São Paulo. Ano XV. n° 13, 15/07/1912. p. 263-272.

“Dr. Altino Arantes.
Cordiais cumprimentos.
Conforme comuniquei-lhe pretendia solicitar uma licença de 3 meses com o fim de 
orientar minha vida, pedindo depois a exoneração do cargo que ocupo e. nesse sentido, 
cheguei mesmo a pedir uma certidão ao Tesouro do Estado, pois tenho direito a 3 meses 
com todos os vencimentos.
Fiquei, porém, tão profimdamente magoado e vexado com o que referiu-me ao regressar 
da sua última conferência em Santos que. com grande sacrificio. desisto daquele direito, 
enviando-lhe o meu pedido de demissão.
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de São Pauio em 1913. Embora não estivessem presentes nenhum dos membros mais

representativos do Serviço Sanitário, o nome de Emílio Ribas foi indicado para ocupar a

Embora sendo um problema tão antigo quanto a tuberculose, a lepra passou a receber 

maior atenção dos serviços públicos de saúde a partir da década de 10, coincidindo também

Sintomático dessa situação de crise da figura pública de Ribas na comunidade médica 

foi o resultado da eleição para nova diretória e comissões da Sociedade de Medicina e Cirurgia

Dias depois , Ribas pediu oficialmente exoneração ao presidente do Estado, Rodrigues 

Alves numa linguagem lacónica:

A justificativa dada ao seu afastamento remete-se à uma nova missão, também confiada 

no estrangeiro, a comissão de estudos

Não devo adiar este pedido não só porque, dadas as circunstâncias conhecidas, todo 
homem de bem tomaria de pronto a solução que apresento, como porque preciso sair da 
Diretória do Serviço Sanitário com a mesma hombridade com que para lá entrei.(...) ”187

“Excelentíssimo Senhor Presidente do Estado
Não podendo continuar a prestar os serviços do cargo que exerço, venho pedir a Vossa 
Excelência a minha exoneração e agradecer as provas de deferência que me foram 
dispensadas por Vossa Excelência.
Saúde e fraternidade
O Diretor Geral ”.

pelo govemo do Estado de São Paulo para chefiar, 

sobre métodos modernos no tratamento da lepra, ficando afastado do Serviço Sanitário até 

1917, quando ai sim seria assinada sua aposentadoria pelo então secretário do interior, Oscar 

Rodrigues Alves. No entanto, destaca-se aqui que as indisposições começaram em anos 

anteriores e pelos indícios, a nomeação de Emílio Ribas para comandar a comissão de médicos 

para estudo da lepra, foi uma forma de contornar a situação diplomaticamente, assegurando- 

lhe o vínculo institucional enquanto diretor do Serviço Sanitário até 1917.

comissão de Higiene. No entanto, obteve apenas 1 voto contra os fartos 29 para Sérgio Meira 

e Afonso Azevedo e 28 para Araripe Sucupira.189

187 - Carta de Emílio Ribas enviada para Altino Arantes. na época secretário do Interior. 24/01/1913. Acervo do 
Museu de Saúde Pública Emilio Ribas.
188 - Acervo do Museu de Saúde Pública Emilio Ribas, (s.d.)
189- Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo In Revista Medica de São Paulo. Ano XVI. n° 5. 
15/03/1913. p. 101-102.
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Estados Unidos e a sua volta, em 1915 para o Brasil.

maioria dos casos, a única forma de

Cabe ressaltar o contexto mundial atribulado desse período, vivido com intensidade na 

cidade de São Paulo. A Primeira Guerra Mundial bateu às portas do castelo imperialista das 

potências europeias, solapando com as esperanças ufanistas do caminho civilizador.

Ribas esteve na Europa e nos Estados Unidos entre 1913 e 1915, acompanhando o 

movimento médico em tomo do problema da lepra, agravado nestes anos pelo crescimento da 

miséria proletária e imigrante, perpassada pelos anos da Primeira Guerra Mundial. Aliás, é 

possível admitir que o início desse conflito tenha também impulsionado a ida de Ribas para os

com a “era dos sanatórios” para os tísicos, incentivando investimentos pas cidades do interior e 

na capital para a construção de hospitais e asilos especializados nestas moléstias, agraciados 

com a aura de uma boa ação humanitária e civilizatória.

Durante sua ausência, o Serviço Sanitário teve como diretor interino Guilherme Álvaro, 

de agosto de 1913 a junho de 1916, assumindo o cargo José Bento de Paula Souza até 

dezembro daquele ano, quando Artur Neiva passa a ser o novo diretor até abril de 1920.

Ao mesmo tempo, os países que ocupavam uma posição hierarquicamente inferior 

nessa configuração internacional, tal como o Brasil e demais países latino-americanos, 

sofreram amargamente com a situação dramática da guerra total, em dimensões impossíveis de 

serem contabilizadas nos campos de batalha, mas que demarcavam o agravamento de uma 

outra guerra, esta sim, contínua e componente de um mundo recortado pelo ímpeto capitalista 

da disputa por mercados.

Tratava- se da guerra pela sobrevivência, na 

resistência possível, na qual milhares e milhares de pessoas no campo ou na cidade, sentiam 

os contratempos daquele período através do recrudescimento de práticas exploratórias do 

trabalho, do encarecimento avassalador do custo de vida, da desvalorização da moeda, dos 

problemas de infra-estrutura da cidade agravados com o grande contigente migratório do 

interior do próprio Estado e de outras regiões. Nessa luta pela sobrevivência não se deve 

esquecer sua dimensão mais orgânica no sentido de mobilização de greves e manifestações dos
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população mais pobre - com a

esperança de continuarem trilhando aquele longo caminho contra a proletarização, forçando o

chamada

trabalhadores, sendo 1917 o ano em que se organizou pela primeira vez uma grande greve, de 

caráter nacional, majoritariamente incentivada pelos foros anarco-sindicais de São Paulo190.

pesadelo no país da beleza tropical, tanto para aqueles nascidos ou 

i correntes imigratórias quanto para os recém-chegados, italianos, 

portugueses e espanhóis que, durante os anos 1911-1920 predominaram nos índices 

demográficos de imigrantes no Brasil. A dura realidade das cidades como Rio de Janeiro e São 

Paulo se agravou mais ainda com o surto de novas doenças conjugadas a uma maior incidência 

de algumas já conhecidas como a varíola, febre tifoide, tuberculose e lepra, entre outras, 

gerando um quadro de pânico e horror, no qual o limite entre a vida e a morte disputava as

que já haviam chegado em

O sonho da transformação mais radical daquela situação no sentido de subverter a 

ordem transformava-se em

A novidade epidêmica, ou melhor pandémica, deste período ficou por conta da 

de “infuenza” ou “gripe espanhola”, muitas vezes “inclassificável” diante da 

diversidade de complicações que acarretava192. Inicialmente a gripe vitimou a tripulação de 

navios brasileiros em operação na Europa durante a guerra, atingindo São Paulo mais 

fortemente no final de 1918. Segundo estatísticas, o número de mortos no Estado foi superior 

a 5000, sendo que entre outubro e novembro ceifava em média 600 vidas por dia, quase

atenções daqueles que se viam suas principais vitimas - a

governo a cogitar a criação de aparatos mais efetivos de proteção aos direitos do 

trabalhador.191

190 A projeção de um movimento de organização da classe operária de amplitude nacional teve seu início em 
anos anteriores, marcada pela criação da Confederação Operária Brasileira em 1906. Cf. FAUSTO, Boris - op. 
cit. p. 299. Segundo esse mesmo autor, a onde de greves dos anos 1917-1920 decorreu principalmente da soma 
de dois fatores: o agravamento da carestia pela Primeira Guerra Mundial e a existência de uma vaga 
revolucionária na Europa, aberta com a revolução de fevereiro de 1917 na Rússia czarista.
191 - Previa-se uma legislação operária, com jornada de oito horas de trabalho, férias, limite de trabalho para 
menores e crianças e licença gestante. No entanto, a maioria dos congressistas c dos industriais rechaçaram o 
projeto de lei que limitou-se a aprovar a regulamentação da indenização do trabalhador por acidente em 1919. 
Na década de 1920, o intervencionismo de Estado nas relações de trabalho pontuaram-sc mais efetivamente 
com a aprovação do direito de férias e da restrição do trabalho de menores, embora a regulamentação efetiva só 
tenha ocorrido cm 1930. Cf. íbidem. p. 302-303.
192 - As primeiras manifestações dataram de abril de 1918. Atual mente, a análise médica mais consensual 
pautada na microbioiogia é a de que se tratou de uma gripe causada por virus e agravada por uma infecçao 
bactcriana. Cf. SALOMON-BAYET. Claire - Pastcur et la Révolution Pastoricnne. Paris: Payot. 1986. p.62. 
nota 85.
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Relacionando esse conturbado contexto das modificações urbanas da cidade, das

interior.

Esta situação trágica não se restringiu às regiões tropicais. A pandemia vitimou cerca 

de 15 milhões de vidas, efeito nefasto que balançou os certames médico-científicos das vitórias 

conquistadas até então.194

paralisando as ações do Serviço Sanitário que já estava com sérias dificuldades em lidar como 

outros problemas de saúde pública. Tal situação gerou maiores protestos, principalmente 

daqueles que sentiam com maior virulência os efeitos desastrosos da doença, num quadro 

mórbido em que havia “gente morrendo pelas ruas, cadáveres recolhidos em carroças e 

enterrados em vala comum, suspeita de pessoas sendo enterradas vivas, voluntários fazendo os 

serviços públicos de condução dos bondes, entrega de correspondências etc.”193

“Além de por fim à ilusão, insuflada nos primórdios do pasteurianismo. de que todas as 
doenças infecciosas estavam com seus dias contados, aqui a pandemia ajudou a abalar 
as fundações sociais e políticas da República Velha. O saldo trágico de óbitos que 
deixou no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras cidades pôs a nu a precariedade dos 
serviços sanitários e hospitalares e encrespou a onda de insatisfação contra as 
oligarquias que com tanto descaso tratavam a saúde coletiva.
(...)O resultado mais imediato da crise - tomada nesta dimensão abrangente - foi uma 
reforma sanitária de âmbito nacional que. pela primeira vez. englobou mais do que uns 
poucos núcleos urbanos litorâneos. ”,9S

A prova mais significativa desta tendência utilizada pelos historiadores que abordaram 

as políticas de saúde pública em São Paulo foi a Reforma Sanitária de 1917 que criou o 

Serviço de Profilaxia Geral, responsável pela polícia sanitária das fazendas e de outros

193 - BERTUCCI. Liane Maria - Saúde: arma revolucionária. São Paulo - 1891/1925. Campinas: Área de 
Publicações CMUZ Unicamp. 1997. p.73-74.
194 - Segundo Salomon-Bayet que analisou a era microbiológica de Pasleur na medicina. “s’il faut donner un 
repère à 1’historien pour dire la révolution pastorienne accomplie. dans les pays développés. j avanccrais 
l'année 1919. De 1918 à 1919. l’cpidémie de gripe espagnolc fauche cn Europe quinze milions de persones 
(ciffrc OMS): 1’impossibilitc d'identifier lágent pathogéne. 1'extrcme brieveté de la periode d'incubation. le 
polvmorphismc des manifestations désarment les microbiologistes. Cf. SALOMON-BAYET. Claire -op.cit. 
p.53.
195 - BENCHIMOL. Jaime Larry & TEIXEIRA. Luiz Antonio - op.cit. p. 93-94.

greves e das epidemias com as reformas engendradas nos órgãos de saúde pública, na medida 

em que a cidade vai crescendo e se complexizando em termos de diversidade da sua etnia, 

atividades económicas e bens de serviço, os médicos envolvidos com a saúde pública vão 

voltando seus olhos para os problemas do campo, as verminoses e doenças endémicas do
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Talvez, o caminho para estabalecer explicações menos compartimentadas e abstratas

em tomo dessas mudanças seja o de centrar as atenções para aqueles que efetivamente

encamparam essas reformulações do Serviço Sanitário, visualizando melhor quais as novas

articulações e

Sanitário. O que muitas vezes ocorre é que

maior no qual São Paulo esteve profundamente inserido.

acompanhava também o crescimento dos índices de mortalidade por doenças infecto- 

contagiosas.

contigente populacional maior, agravando as condições de vida, 

amontados nos cortiços e bairros pobres. O crescimento dos setores industriais e comerciais

os novos interesses que estavam em jogo naquele período.

196 - Decreto n° 1596 - Reorganização do Serviço Sanitário, criação do Código Sanitário Rural Cf. 
TELAROLLI. Rodolfo - op.ciL p. 234 e BENCHIMOL. Jaime Larry & TEIXEIRA. Luiz Antonio - op.cil. p. 96

estudos mais específicos sobre uma ou

serviços de saúde do Rio de Janeiro e

porque minha proposta se pautou num

estabelecimentos rurais. Além disso houve a criação de serviços ambulatoriais permanentes e o 

incremento de ações sanitárias contra as endemias do campo, traduzidas sobretudo pela 

criôção de um Código Sanitário Rural.196 O espaço de atuação da medicina combativa das 

campanhas sanitárias parecia ter sido enfraquecido pelas forças degenerativas do crescimento 

desenfreado, da entrada de migrantes nacionais que, junto à massa imigrante instalada na 

cidade, compunha um

marcantes das práticas sanitárias em

demasiadamente marcadas pelo endogenismo regional, perde a

outra região não tenham sentido. Ao contrário, até 

estudo sobre uma personagem paulista do Serviço

* as explicações dadas para as transformações mais 

termos de reformulações legislativas, quando 

dimensão de um movimento

Nesta perspectiva de análise, o trabalho desenvolvido por Benchimol e Antunes acerca 

dos Institutos Manguinhos e Butantan, muito auxilia pois é um trabalho praticamente pioneiro 

no que diz respeito às relações existentes entre os serviços de saúde no Rio de Janeiro e em 

São Paulo neste período. É facilmente comprováveí o quanto a historiografia que lidou com o 

tema tiveram seus trabalhos marcados por um isolamento, perdendo a possibilidade de 

perceber um contato mais dinâmico entre os cientistas e instituições que fizeram parte do 

de São Paulo. Com isso, não se quer dizer que os
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domiciliar e das vias públicas”.

197 - TELAROLLI. Rodolfo - op.cit. p.239

Se a ideologia e a franca disputa de São Paulo com o Rio de Janeiro em termos de 

centralizar os recursos públicos e a política económica para seus interesses de representar o 

país naquilo que tinha de mais avançado, e a ciência médica não fugiu desta disputa, tais 

conotações não devem ser entendidas apenas no mundo das representações, mas devem ser 

perseguidas nos projetos e atitudes dos homens que encamparam e viveram esse conflito e que 

num momento posterior acabam criando uma imagem de um projeto coeso e harmónico com 

as inovações e, portanto, se contrapondo com aquilo que havia sido proposto até então. Uma 

espécie de reação à inércia dos serviços que até então se pautavam para as questões urbanas e 

viravam as costas para os problemas endémicos do interior, esses sim, crónicos e 

representativos de um Brasil mais real do que aquele dos grandes centros urbanos. O sentido 

deste discurso no calor daqueles que o protagonizaram é plenamente entendido, dada a sua 

dimensão histórica de luta de um projeto tentando legitimar-se. O problema está quando se 

quer escrever a história dessas reformulações sanitárias à luz destas falas sem relacioná-la com 

uma intricada rede de estratégias para aceitação destas novas propostas, na qual a tendência à 

negação ou depreciação do que antecedeu respalda aquilo que se quer introjetar como 

novidade aprimorada em termos de política de saúde pública.

Como já foi dito anteriormente, em 1911, disposições legislativas da reforma sanitária 

previam a manutenção ou criação de serviços especializados em doenças que atacavam mais o 

interior do Estado tais como o tracoma e a ancilostomíase. Para o presente trabalho que não se 

pauta nos resultados em si para considerar ou não projetos reformuladores da saúde pública, é 

fundamental destacar tais iniciativas ocorridas ainda na gestão Ribas que, juntamente com a 

administração de Oswaldo Cruz são caracterizadas pelo suposto modelo tecnológico 

campanhista-policial, no qual “combinava medidas de polícia sanitária, como a fiscalização da 

alimentação, o isolamento hospitalar dos doentes e as desinfecções, com ações de controle da 

salubridade urbana, como a instalação de redes de água e esgoto e a fiscalização da higiene 
197
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Esta rígida separação não reconhece de um lado, a diversidade de atuação do Serviço

ocorridas nos anos anteriores com relação aos problemas do campo, que também não se

reduziram às doenças endémicas de caráter parasitológico como as verminoses, tais como a 

tuberculose, malária e a lepra, além das cidades do interior serem freqúentemente atacados por 

surtos epidêmicos de peste, varíola, “alastrim”, febre tifoide etc.

representativa da ação daquele serviço em termos de difusão e reconhecimento nacional e 

internacional, não se reduziu a ela. Ao mesmo tempo, não leva em conta as iniciativas

Sanitário que, se utilizou a campanha contra a febre amarela como bandeira mais

198 - Artur Nciva nasceu em Salvador em 1880. iniciando seus estudos de medicina na Faculdade de Medicina 
da Bahia. Já no segundo ano. encontrava-se no Rio de Janeiro, onde se formou em 1903. Atuou no Serviço de 
Profilaxia Específica da Febre Amarela, desde quando Oswaldo Cruz havia assumido a direção da saúde 
pública.Ingressou para Manguinhos em 1906. como auxiliar técnico do Laboratório Bacteriológico da Saúde 
Pública. Em 1910, viaja para Washington, desenvolvendo trabalhos no Instituto Bacteriológico, e-depois foi 
para a Europa, onde visitou os mais importantes museus de história natural em Londres. Viena, Berlim, 
Copenhague e Paris, objetivando reunir materiais necessários à elaboração de sua Revisão do gênero Triatoma. 
Este trabalho concluído cm 1914 foi aprovado com menção honrosa pela Faculdade de Mcdicna do Rio de 
Janeiro, sendo Neiva admitido como livre-docente da cadeira de história natural médica e parasitologia. Em 
1912. juntamente com Belisário Pena realizou uma das mais extensas expedições médico-sanitárias do Instituto 
Oswaldo Cruz, percorrendo, a cavalo ou lombo de mula, o norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do 
Piauí e o estado de Goiás. Em agosto de 1914 embenhou-se em uma nova expedição, desta vez para o sul do 
Brasil, para tratar da fundação de uma filial do Instituto Oswaldo Cruz em Pelotas - RS. por solicitação de 
pecuaristas e autoridades locais. Em 1915 foi contratado pelo Instituto Bacteriológico de Buenos Aires para 
organizar a seção de zoologia e parasitologia ficando por lá até dezembro de 1916. quando recebeu a proposta 
atrativa de assumir a direção do Serviço Sanitário de São Paulo, a comité do governador do Estado. Faleceu 
cm 1942. aos 62 anos no Rio de Janeiro Cf. BENCH1MOL. Jaime Larry & TEIXEIRA. Luiz Antonio - op.cil. 
p.22. 56-59 e LEMOS. Fernando Cerqueira - op.cit. p. 12.

99 - RIBEIRO. Maria Alice R. - op.cit. p. 201-202

A fase em que Neiva198 ocupou o cargo de diretor do Serviço Sanitário de São Paulo 

foi vista por Ribeiro como início de uma nova fase voltada para os problemas do interior em 

cofitraposição ao que vinha sendo feito. Segundo a autora, o Serviço Sanitário andava a esmo, 

depois dos trabalhos da febre amarela, não havia uma definição de quais questões sanitárias 

seriam tratadas. As medidas implementadas em 1911 com relação ao interior tiveram caráter 

efemero. Por outro lado, concebeu o Serviço Sanitário como acéfalo, desde quando se deu o 

afastamento de Ribas da direção, que foi intermediada por inspetores sanitários, em caráter 

interino, inclusive pelo próprio Artur Neiva até que este em 1917, ao assumir o cargo, buscou 

a definição de uma política sanitária para o interior, traduzida no Código Sanitário Rural.199
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De alguma forma, a 

preocupação com o nacional em termos de saúde pública pontuava algumas iniciativas 

sanitárias dos grupos de cientistas, principalmente aqueles que atuavam nas instâncias federais 

de saúde, tal qual a equipe de Manguinhos, da qual Artur Neiva fazia parte, pois ainda 

mantinha-se como assistente daquele instituto.

Além do mais, se as campanhas engendradas nos anos iniciais tiveram um caráter 

provisório em meio aos surtos que se davam, não quer dizer que o tais práticas tenham se 

esgotado. Além das polêmicas médicas sobre a forma de transmissão e combate à febre 

amarela, havia um descontentamento por parte das autoridades sanitárias, principalmente 

Oswaldo Cruz que dirigia o Serviço de Saúde Federal, com relação aos dirigentes do pais que 

se recusavam a tomar permanentes alguns dos serviços criados para debelação do mal, 

sobretudo em regiões mais afastadas como Pará, Amazonas e Ceará.200

200 - BENCHIMOL. Jaime Larry & TEIXEIRA Luiz Antonio - op.ciL p. 101 Ver se tem alguma referencia com 
relação ao Maranhao vitor Godinho/sp
201 - A respeito dos conflitos que eclodiram em Manguinhos envolvendo Carlos Chagas e Artur Neiva. 
consultar BENCHIMOL. Jaime Lany & TEIXEIRA Luiz Antonio - op.ciL especialmente capitulo 2.

Sua atuação enquanto diretor do Serviço Sanitário de São Paulo foi interpretada de 

uma forma bastante inovadora por Benchimol e Teixeira, não comungando da idéia de uma 

radicalização em termos de inovações de projetos sanitários para São Paulo em contraposição 

a uma situação caracterizada por Ribeiro de acefalia do Serviço Sanitário, mas destacando a 

atuação de Neiva em suas ambições políticas, disputando com Carlos Chagas, diretor na época 

do Serviço Geral de Saúde, a supremacia das questões de saúde pública de ordem nacional201 

Para isso, direcionou suas atenções nos primeiros anos de sua administração ao Instituto 

Butantan, expandindo suas atividades que incorporaram os estudos sobre veterinária, o cultivo 

de plantas medicinais e a fabricação de produtos quimio e opoterápicos, aumentando o quadro 

de funcionários e dotações orçamentárias. O contexto daquele período favorecia o aumento da 

produtividade de terapêuticos nacionais, haja visto os abalos que a Primeira Guerra acarretou 

com relação à própria produção de medicamentos e às transações comerciais destes produtos. 

Neiva criticava a burocracia e a falta de apoio governamental como empecilhos aos 

empreendimentos reformadores no Instituto. Não bastasse querer transformar o Butantan num 

franco concorrente do Instituto Manguinhos, Neiva solicitou ajuda do governo federal para
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Rodrigues Alves à presidência do Brasil’

hasteando a bandeira do saneamento nacional:

E, paralelo a direção do Serviço Sanitário de São Paulo, Neiva apresentou a Rodrigues 

Alves seu plano de reforma dos serviços de saúde pública em novembro de 1918, logo após a

para os problemas endémicos do interior paulista. Não foi mera 

coincidência a concretização das reformulações pensadas para o Butantan por Neiva ocorrida

Portanto, a reforma sanitária engendrada em 1917 vinha atender interesses outros que 

não somente olhar

com um seco “muito obrigado aos serviços prestados”, 

eleição de Altino Arantes para presidente do Estado de São Paulo, de 1916 a 1920 “fazia parte 

de uma estratégia que visava reconduzir o pai do secretário do Interior, Francisco de Paula 

l”203. E Artur Neiva engajou-se nessa candidatura,

a partir da aprovação da reforma.

Os anos em que a reforma ocorreu antecedeu a eleição de Oscar Rodrigues Alves para 

a presidência do Brasil em 1918, o mesmo político que havia não só convidado Artur Neiva 

para a direção do Serviço Sanitário como aquele que havia assinado a aponsentadoria de Ribas 

na época secretário do interior. A

202-ibidem. p. 117.
203 - ibidem. p. 133. Embora tenha sido eleito. Rodrigues Alves morreu antes de exercer o mandato
204 - ibidem. p. 138

“(...)Além de poder levar à prática reivindicações do movimento sanitarista, era uma 
oportunidade única para que fosse reconhecido pela nação como um Oswaldo Cruz 
redivivo, com trunfos mais do que suficientes para sobrepujar outros herdeiros que 
disputavam o mesmo legado, e para deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo, de 
Manguinhos para o Butantan. das mãos de Chagas para as suas próprias mãos, o 
comando da ciência e da saúde no Brasil. "

incrementar a produção do Instituto ofídico de São Paulo, tal qual havia para o outro, além da 

isenção de impostos que incidiam somente nos produtos paulistas. Tais exigências geraram 

fortes reações do reduto científico carioca, principalmente de Carlos Chagas. No entanto, 

advertem os autores Benchimol e Antunes que, embora as desavenças entre ambos tenham 

componentes pessoais muito fortes, tais desentendimentos faziam parte de um processo maior 

envolvendo as relações de São Paulo com a federação e a posição ocupada pelo Instituto 

Oswaldo Cruz na política nacional de saúde.202
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voga e do qual Emílio Ribas acabou tomando-se uma autoridade científica na questão, como

pode ser acompanhado

participação em foros de discussão marcaram os últimos anos de sua trajetória médico-

científica. Este aspecto será tratado mais adiante. Por hora, é preciso voltar às articulações

transformações ocorridas nos serviços de saúde

pública de São Paulo nesses anos em que esteve a frente do Serviço.

Oswaldo Cruz, justificando

Suas pretensões em ocupar o cargo de Diretor Gerai da Saúde Pública,fazia com que 

a autonomia administrativa e financeira do Instituto

no capitulo três. Sua produção a respeito desta enfermidade e a sua

políticas de Neiva para melhor situar as

eleição . A febre amarela não era assunto do passado, pautou-se como o centro articulador dos 

serviços de saúde que seriam instalados ou reformados pelo Brasil afora205. Nesse projeto 

destacaram-se muito mais as medidas de saneamento urbano - canalizações, esgotos, controle 

imigratório, remoção e incineração do lixo, vacinações, lazaretos para doentes de lepra do que 

propriamente medidas preocupadas com o saneamento rural, embora essas propostas se 

estendessem para as regiões menos centrais da cidade e do próprio país206.

205 - Mesmo concordando que a campanha contra a febre amarela tenha sido o marco principal para a 
glorificação de Oswaldo Cruz e do próprio Ribas como sancadorcs brasileiros, c interessante atentar para o vivo 
interesse que havia com relação àquela doença, seja nos centros científicos nacionais, seja nos centros 
internacionais, destacando-se aí o grande interesse da Fundação Rockcfeller na erradicação total da doença pelo 
mundo.
206 - Ibidem. p. 138-142.
207-Ibidem_ p. 143-146.

buscasse de qualquer forma minar com

seu posicionamento em prol de um projeto nacional que visasse 

sua integração de forma mais sistemática para fazer frente inclusive à concorrência 

argentina.207 O seu projeto não vingou. Outros rumos foram dados à saúde pública em 

decorrência das próprias adversidades de um período pós-guerra, das imprevisibilidades

E o que estes pontos lembram? Justamente as prerrogativas que embasaram as políticas 

do senhor Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e do senhor Emílio Ribas em São. Paulo. Só que 

desta vez atendendo a interesses outros de novas personalidades médicas que aos poucos, 

presenciaram as instâncias administrativas dos serviços públicos de saúde e readaptando as 

inovações existentes frente aos problemas, tais como a ação norte-americana, através da 

Fundação Rockefeller e das novas posturas a respeito do tratamento para a lepra, tema em
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O período em que Artur Neiva dirigiu o Serviço Sanitário foi o mesmo em que houve

uma maior atuação da Fundação Rockefeller nos paises latino-americanos, numa perspectiva

combativa da febre amarela em escala mundial. Em São Paulo, Neiva negociou as áreas de

atuação com a Fundação: a Rockefeller atuaria em Guarulhos, Brodowski e Atibaia. Já o

suas decisões.

além de pontuar muito rigidamente as rupturas como

intersecções de um e outro projeto sanitário.

Recorro novamente a Benchimol:

políticas e de alianças e interesses tanto daqueles que ocupavam os pçderes públicos quanto 

daqueles médicos e cientistas envolvidos, que também mantinham posições bastante 

heterogéneas. Não é intenção detalhar esses desdobramentos para esse trabalho, mas tão

somente relacioná-los brevemente com a atuação de Neiva enquanto diretor do Serviço 

Sanitário.

um antes/depois, como se não houvesse

Serviço Sanitário ficaria incumbido de Iguape, Tremembé, Campo Grande (Santos), São 

.208 Seguindo a perspectiva de

208 -RIBEIRO. Maria Alice R. - op.cit. p. 200
209 - BENCHIMOL. Jaime Larry & TEIXEIRA Luiz Antonio - op.cit 161.

transformação das políticas de saúde pública em

A meu ver, a caracterização da administração Neiva como ruptura de uma política 

sanitária que vinha ocorrendo em São Paulo engessa a perpeção desse conturbado processo de 

São Paulo e num sentido gerai, no Brasil,

Bemardo, Cosmópolis, Santo Amaro, Jacareí e Paraíbuna.'

destacar os encadeamentos políticos da atuação de Neiva, percebe-se nesta delimitação de 

atuação das duas instituições (Fundação Rockefeller e Serviço Sanitário), um resguardo 

daquela pérola que começava a cativar - a administração pública do serviço de saúde de São 

Paulo, onde muito se esforçava para não perder o prestígio conquistado209 e a soberania das 

ações. Tal atitude corrobora para a percepção do quanto a argumentação de uma pretensa 

soberania nacional nas questões de higiene foi forte no arsenal retórico de Neiva, influenciando

"A adoção de um programa que contemplava a disseminação de postos orientados para 
a profilaxia de doenças endémicas não implicou o abandono da tradição campanhista. 
nem por parte dos norte-americanos nem por parte de Neiva. Portanto, a nosso ver. são
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tar

ocorrendo a alguns anos. Manifestações de apoio à sua pessoa e homenagens não faltaram,

mas elas revelaram muito mais a insatisfação de alguns com o novo rumo dado à política de

e clínicos dos médicos.

Serviço Sanitário, afastando pouco a pouco aquela geração de cientistas e sanitaristas das suas 

atribuições quase vitalícias durante esses anos, embora estes acompanhassem as novas ênfases 

científicas daqueles período que não mais se pautavam unicamente nos pareceres laboratoriais

Mas, se houve contribuição de Ribas com relação aos projetos de combate 

à profilaxia da lepra durante esses anos, sua condição de diretor do Serviço Sanitário já não era 

mais a mesma. A aposentadoria veio em 1917 consolidando um processo que já vinha

Algumas dessas 

publicações foram promovidas pelo Serviço Sanitário, outras pelas Associações específicas de 

combate à lepra.212

Os novos tempos anunciavam transformações mais radicais quanto a estrutura do

incorretas as análises que contrapõem, dicotomicamente, "modelos” - isto é. conjuntos 
cristalizados de normas com relação à teoria e àprática sanitária ’.2,°

Durante a administração Neiva foi assinada não só a aposentadoria de Ribas como 

imbém ocorreu a saida de Vital Brasil do Instituto. Uma série de publicações a respeito da 

lepra feita por Ribas tiveram ampla repercussão nos anos em que não mais dirigia o Serviço 

Sanitário, inclusive na nova reforma sanitária ocorrida em 1917/1918.211

saúde pública no estado do que propriamente uma celebração aos serviços prestados por 

Ribas.213

210 - Ibidem. p. 100
211 - Segundo o trabalho apresentado por Ribas em 1916 no I Congresso Médico Paulista. “Lepra, sua 
frequência no Estado de São Paulo”. Oscar Rodrigues Alves, então secretário do interior havia solicitado-lhe 
informações sobre as condições em que se encontrava a lepra na Suécia, "procurando resolver com critério 
científico e humanitário o problema da lepra, tendo em vista a grande responsabilidade do seu elevado cargo...” 
Cf. análise desta publicação no capítulo 3. Analisando os itens referentes às reformulações engendradas em 
1917 com referência a lepra percebe-se a incorporação de boa parte das medidas aconselhadas por Ribas diante 
das suas conclusões tiradas a partir das viagens e leituras referentes ao tema. Assim, foi aprovado que o 
Governo do Estado em acordo com a Santa Casa de Misericórdia promoveriam a profilaxia da lepra no Estado, 
seguindo as orientações do Serviço Sanitário para as construções necessárias. Cf. MASCARENHAS. Rodolfo - 
op.cit. p. 70
212 - A respeito das medidas recomendadas por Ribas para o controle e combate da lepra conferir o Capítulo 3 
desta dissertação.
2,3 - Há uma versão, sem confirmação documental efetiva, de que O dr. Ccsário Travassos, médico e deputado 
estadual, preparou um projeto para apressentar ao Congresso no qual o governo deveria conceder um prémio de 
(200:0005000) duzentos contos de réis e uma aposentadoria integral à Emílio Ribas como gratidão aos vinte 
anos dedicados por ele à saúde pública. A proposta não chegou a ser encaminhada por decisão do próprio 
Ribas, segundo uma carta enviada por esse médico ao Vitor Godinho. Consta a informação de que Ribas aceitou 
somente um diploma de honra c uma medalha de ouro com a inscrição das experiências feitas com os 
mosquitos da febre amarela.Cf. BRANDÃO. José Luis - op.cit. p.l 13
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Em 1920, encerrou-se a administração sanitária de Artur Neiva em São Paulo. Por 

ironia do destino foi outro médico que teve sua saida marcada pelas constantes criticas e pelos 

problemas administrativos. Não regressou para o Instituto Oswaido Cruz, mas acabou fazendo 

uma longa viagem para o Oriente e aos Estados Unidos, e segundo versão oficial foi incumbido 

de estudar as organizações sanitárias dos países visitados, bem como a profilaxia da lepra na 

Noruega, Filipinas e Havaí. Ao regressar ao Brasil em 1923, assumiu a direção do Museu 

Nacional, até 1927, onde tentou rearticular antigos projetos pensados para o Butantan, 

criticando severamente o abandono do estudo das ciências naturais pelas novas reformas de

E, novamente as explicações oficiais quiseram colocar panos quentes nas saídas 

abruptas desses médicos cientistas. Vital Brazil aposentou-se em 1919, sob o pretexto de que

2,4 - Cf.GUALTIERI. op.ciL p. 98-113
215 - Cf. BENCHIMOL. Jaime Larry & TEIXEIRA Luiz Antonio - op.ciL p. 162
2,6 - íbidem. p. 164. Vital Brasil voltou a assumir a direção do Instituto Butantan cm 1924.

Nessa perspectiva, não foi mera coincidência a saida tumultuada de Vital Brasil da 

direção do Instituto Butantan em 1919, dois anos após a aposentadoria de Ribas. Segundo 

Gtiatieri, ocorreram indisposições pessoais entre Vital Brasil e o novo diretor do Serviço 

Sanitário, Artur Neiva. Embora não se posicionando contrário a uma política de incremento da 

produção e venda de remédios do Instituto, preferiu afastar-se do cargo por não haver 

entendimento entre as duas autoridades no que se referia as limitações de cada um214. 

Benchimol acrescentou que:

“A reforma que o Butantan sofreu sob a batuta autoritária de um cientista que ainda 
pertencia aos quadros do Instituto Oswaido Cruz não suprimiu as atividades de pesquisa 
e produção em ofidismo. mas sem dúvida violentou o perfil cunhado por Vital Brasil na 
insituição que findara e que há dezenove anos dirigia. Isso em parte explica sua decisão 
de deixá-la. levando consigo quase todos os técnicos que compunham o quadro anterior 
à chegada de Neiva e precipitando uma crise que este não conseguiu sanar. "2,s

viajaria para o Rio de Janeiro para cuidar da saúde. Lá, acabou abrindo um instituto particular 

fundado em Niterói, tendo como funcionários boa parte dos assistentes que trabalhavam no 

Butantan e que sairam juntamente com ele. Teve apoio do presidente do estado, Raul de 

Morais Veiga, pois este concedeu-lhe terreno e subvenção diante de um acordo em que se 

prontificou a produzir a vacina anti-rábica e realizar exames bacteriológicos.216



254

4.5.1 -Emílio Ribas por ele mesmo

eventos, além das discussões e

A década de vinte testemunhou a debandada de muitos nomes que faziam parte do 

corpo médico de São Paulo para outros centros e institutos, principalmente para o Rio de 

Janeiro. Outros foram agraciados pelo convite de Neiva para compor o grupo de 

pesquisadores do instituto recém-formado em São Paulo. Já Emílio Ribas não teve tempo 

suficiente de vida para participar de outras instituições. Mesmo assim, até onde pode, manteve- 

se atuante, encerrando sua carreira quando a saúde não mais lhe possibitou eutra alternativa 

senão aceitar a situação de que já eram outros os personagens a tomar-lhe a cena na saúde 

pública de São Paulo.

ensino, do estudo das ciências naturais. Novamente em São Paulo, Neiva fundou o Instituto 

Biológico de Defesa Agrícola e Animal.217

2,7 - Ibidem. p. 175-196.
218 - Dados retirados das correspondências de Ribas datadas de 12/02/1919 (carta enviada ao amigo Borba) c 
18/04/1919 (carta recebida do arcebispo metropolitano F. Duarte) Aceno do Museu de Saúde Pública mi 10 
Ribas. Conferir publicações de Emilio Ribas sobre o tema.

No capítulo anterior discutiu-se as posições de Ribas com relação ao tema, desde suas 

convicções científicas do bacilo de Hansen como agente etiológico, das hipóteses levantadas a 

respeito da transmissão da doença por insetos intermediários até as medidas práticas 

aconselhadas, de início o asilo compulsório em regiões mais afastadas e posteriormente 

advogando uma postura mais humanitária e menos excludente do leproso idealizando a 

construção de asilos nas cidades e com o conforto digno de sobrevivência aos doentes. A 

intenção desta parte do trabalho é justamente destacar a pertinência dessas reflexões de Ribas

Os anos posteriores ao afastamento de Ribas da direção do Serviço Sanitário foram 

marcados pelas constantes participações em congressos ou 

aproveitamento de seus trabalhos e projetos relativos ao combate da lepra. Entre os anos de 

1916 a 1922, Ribas participou de, pelo menos, três importantes eventos médicos: o I 

Congresso Médico Paulista, ocorrido em 1916, o VIII Congresso Médico, ocorrido no Rio de 

Janeiro e o Primeiro Congresso Sul Americano de Dermatologia e Sifilografia, também no Rio 

de Janeiro em 1918.218
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campo da saúde pública,

Diante de causa tão nobre como eram tratadas a lepra e a tuberculose nos meios

caridosos, Ribas arvorou-se de seu conhecimento em tomo do tema, num momento propício

central no que diz respeito à saúde pública:

auxilio mais

iniciado por ele mesmo:

219- RIBAS. Emílio - "Lepra, sua frequência no Estado de São Paulo, meios profiláticos aconselháreis. 
Trabalho apresentado no I Congresso Médico Paulista. 1916. In Em memória de Emílio Ribas no transcurso do 
cinquentenário do seu falecimento 1925-1975. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria do Estado da Saude. 
1975. (s.p.)

“E. quanto à administração paulista, eu faço este vaticínio:
S. Paulo que inaugura magníficos palácios para a instrução do seu povo, que tem 

escolas para regenerar criminosos, que edifica uma penitenciária modelo, de acordo 
com os sãos princípios do direito e da caridade, que faz uma admirável assistência aos 
alienados e cuja administração foi a primeira, em terras da América do Sul. a banir a 
febre amarela - flagelo que entravou o progresso da nossa pátria por mais de meio 
século. S. Paulo que organiza a sua higiene rural, que cuida finalmente, com grande 
carinho e largueza de vistas dos problemas sociais, há de. sem dúvida, combater a lepra 
empregando somente o que for útil, justo e digno. "*

"Em nosso pais os legisladores começam a reconhecer a necessidade de um 
eficaz para a defesa da saúde pública e. sobretudo, para o saneamento do nosso 
interland.
Nesse sentido, o projeto do Professor Azevedo Sodré sobre a conveniência da criação de 
um Ministério de Saúde Pública estuda detalhadamente os meios de obter os necessários 
recursos para que a higiene possa triunfar nas campanhas que precisa empreender e. 
principalmente, no combate à lepra.

como articulação fundamental para sua imagem de um sanitarista. moderno, científico e 

progressista, pautado numa temática que naquele periodo atraía a atenção de vários centros de 

pesquisa no mundo e no que havia de mais inovador em termos de profilaxia. Embora afastado 

das suas funções administrativas, ainda via-se como membro integrante do Serviço Sanitário, 

na medida em que concebia as reformas implantadas como uma continuidade de sua própria 

administração, num processo linear e cumulativo de conquistas no

para reverter a crise instaurada do seu perfil quando afastou-se da direção do Serviço Sanitário 

diante do agravamento das condições sanitárias com as novas eclosões epidêmicas de varíola e 

febre tifoide da qual já se comentou anteriormente. E acompanhou a transformação do 

discurso daqueles tempos no uníssono apelo nacional de saneamento do país, pautado na 

educação e higiene do povo brasileiro, apoiando o projeto de criação de um órgão federal
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1919, criou-se o DGSP - Departamento Geral de Saúde Pública que funcionaria como uma

espécie de ministério da saúde, composto por três diretórias: uma delas cuidaria da saúde

pública no Distrito Federal, outra responsável pela defesa marítima e fluvial e a última voltada

para a profilaxia rural. Novos serviços criados, bastante similares aos existentes na estrutura do

Serviço Sanitário de São Paulo estavam subordinados a estas diretórias: estatística e

Diante dos novos desdobramentos políticos, já no govemo de Epitácio Pessoa em

220 - RIBAS. Emílio - "Frequência da lepra em São Paulo - Profilaxia da lepra." Trabalho apresentado ao 1 
Congresso Sul-Americano de Dermatologia c Sifilografia. São Paulo: E. Riedel & Comp. 1918. p. 27.
221 - BENCHIMOL. Jaime Lany & TEIXEIRA. Luiz António - op.cit. p. 148-149.
222 - Ibidem. p. 154.

Esta orientação é digna de aplausos, pois vem preencher uma lacuna em nosso aparelho 
administrativo e consulta de perto o progresso da Pátria Brasileira - progresso que só 
pode existir, de fato, com um povo instruído e são. "22°

< Percebe-se aqui sua interação com os debates políticos ocorridos na esfera federai em 

tomo das questões de saúde pública. Segundo Benchimol, em setembro de 1918, o deputado e 

médico Azevedo Sodré, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, apresentou um 

projeto de reforma ao plenário da Câmara, propondo a criação de um Ministério da Saúde 

Pública, pois para ele os serviços públicos de saúde existentes não funcionavam eficazmente

por causa da dispersão destes, distanciando-se dos poderes públicos centrais. De caráter 

centralizador, a proposta foi amplamente debatida na imprensa e no plenário. Mesmo sendo 

debatido no calor tenebroso da eclosão da gripe espanhola, o projeto foi recusado nas 

comissões de saúde e de finanças.221

A repercussão dos seus trabalhos e projetos sobre a lepra não se restringiram a São 

Paulo. Consta em correspondência que em setembro de 1922, Ribas foi convidado a ser 

Presidente Honorário da Conferência Americana de Lepra, que seria realizada de 8 a 14 de 

outubro daquele ano, considerando seus serviços prestados à causa da saúde pública no Brasil. 

O convite vinha assinado pelo dr. Oscar da Silva Araújo, secretário geral da comissão

demografia sanitária, profilaxia de doenças venéreas e da lepra, assistência hospitalar e higiene 

da infância. 222



257

organizadora do evento223.

mais o apelo nacionalista que, apesar dos esforços, não abria mão do “ufanismo bandeirante

paulista”.

no estrangeiro, e sobretudo na América do

Note-se que a ambição de Ribas intencionava que o modelo proposto por ele para o 

leprosário nos campos de Santo Ângelo, tivessem repercussão internacional, enaltecendo ainda

“(...) Diante do exposto, é licito esperar que 
Sul. seja seguido o exemplo de S. Paulo.
A construção da Leprosário de Santo Ângelo não vai, pois resolver somente o problema 
da lepra no nosso Estado. A sua influência irá além desse humanitário intento.
(...) E estou certo de que. localizado agora o Asilo-colónia paraense em zona suburbana 
da cidade de Belém, a leste da Avenida José Bonifácio, há de surgir para os leprosos do 
Pará uma nova era de conforto e esperança, e que o nome inscrito naquela via pública 
há de lembrar-lhe sempre que foi aqui em S.Paulo. Estado natal do grande brasileiro e 
patriarca da nossa independência política, que se iniciaram na América do Sul. a bem 
da humanidade e garantia do progresso e civilização do nosso querido Brasil, os

Também no Pará, os trabalhos de Ribas acerca da lepra foram alicerces para um futuro 

leprosário, a ser construído na periferia de Belém. Em uma comunicação feita à Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo, Emílio Ribas fez questão de transcrever o discurso político 

do médico Azevedo Ribeiro, orador oficial do Governo, feito por ocasião do lançamento da 

pedra fundamental, onde seria construído o leprosário. Nesse discurso, elogios ao ‘pionerismo 

paulista’ na questão da lepra, foram transcritos por Ribas:

223 - A programação para a conferencia a realizar-se no Rio de Janeiro era: 1- Frequência da lepra nos paises 
americanos.
2- Medidas de profilaxia aconselhadas para cada país.
3- Profilaxia internacional americana da lepra.
4- Medidas atuais de tratamento da lepra e seu valor do ponto de vista profilático
5- Comunicações sobre as questões que interessam a epidemioiogia. o diagnóstico, o tratamento e a profilaxia 
da lepra. Anexo da correspondência de Oscar Silva Araújo enviada para Emílio Ribas. 16/09/1922. Acervo do 
Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.
224 - Discurso de Azevedo Ribeiro por ocasião da solenidade de assentamento da pedra fundamental do 
leprosário. Reproduzido por RIBAS. Emilio - Profilaxia da lepra - A influencia da Leprosária-Modelo de Santo 
Ângelo no combate à lepra, no Brasil e no estrangeiro. Comunicação apresentada à Sociedade de Medicina e 
Cirurgia, março de 1920. p. 16-17

“(...)Devemos sentir-nos satisfeitos, senhores, por ser o Estado do Pará o primeiro da 
União Brasileira a seguir o caminho traçado por S.Paulo que. sempre na vanguarda de 
tais empreendimentos, vai procurando resolver os problemas sociais de resulte saúde, 
riqueza ou progresso para o seu povo.
(...) S. Paulo adiantou-se-lhe. 'Por intermédio do dr. Emilio Ribas, apresentou ao 
primeiro congresso sul-americano de dermatologia e sifilografia um plano grandioso 
para uma leprosária-modelo a ser construída nos campos de Santo Ângelo.
(...) Animado deste exemplo, o Pará assenta hoje a primeira pedra da sua futura 
leprosaria. ” 224
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pessoa. A forma pela qual Ribas administrou

quando os jornais e os debates políticos,

administrador sanitário.

clima de mágoas preponderava naquele inicio dos anos 20:

Numa carta de Bento Bueno, grande parceiro de Ribas no início de sua direção do 

Serviço Sanitário, quando era secretário do interior, entre 1900 e 1904, há indícios de que o

métodos liberais e científicos para o combate contra a terrível calamidade do mal de 
Hansen. "225

t Se por um lado, havia um tom otimista nos projetos de Ribas no sentido de debelar a 

lepra do pais, por outro é nítido o seu esforço em canalizar suas energias em prol desta causa, 

face a uma conjuntura não tão favorável a sua

“Meu ilustre e prezado amigo Doutor Ribas.
Só agora é que encontrei aqui o exemplar das suas “Questões de Higiene ’. com que o 
bom amigo se lembrou de mim. Já o li todo. E muito lhe agradeço a referência que nele 
fez. aos meus zelos de Secretário do Interior.
É bom que nos lembremos, uns dos outros, os serviços que juntos prestamos ao País e. 
principalmente, ao nosso Estado. Porque dos outros, dos que deles se valeram, não há 
de esperar tamanho favor... ”226

essas adversidades que ainda rodeavam de vez em

despejando críticas genéricas ao lamentável estado de saúde pública daquele período, foi a de 

ele mesmo, aos poucos enaltecer as suas realizações e a de seus companheiros, enquanto

225 - Ibidem. p. 17-18
226 - Carta enviada por Bento Bueno para Emílio Ribas. 29/08/1922 Aceno do Museu de Saúde Pública Emílio 
Ribas.

O trabalho acima citado por Bento Bueno era a publicação de uma Conferência 

pronunciada por Ribas no Instituto de Higiene em novembro de 1921, com o subtítulo “A 

febre tifoide em São Paulo e o seu histórico”.Tinha caráter de homenagem para Arnaldo Vieira 

de Carvalho, falecido recentemente, para o corpo docente e alunos da Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Não mediu esforços para elogiar tanto o diretor da faculdade quanto os alunos, 

todos empenhados na missão civilizatória de combate aos males que afligiam a República, bem 

como no desempenho das funções que lhes eram incumbidas, seja como médicos recém- 

formados, seja como diretor de instituições ligadas a saúde pública tal como Arnaldo Vieira 

de Carvalho que ocupou por um bom tempo o cargo de diretor do Instituto Vacinogênico.
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sendo típico de febre tifoide e o clínico, acusando-o de criminoso, abdicou do caso.

marco glorioso da história da

227 - "Questões de Higiene - A febre tifoide em São Paulo e o seu histórico" - conferência - Instituto de Higiene. 
9/11/1921. In Arquivos de Higiene e Saúde Pública. 27 (91). 1962. p. 47.

ocorriam novos surtos da doença.

“(..JAntes. porém, de continuar a minha análise sobre o reverso da medalha, devo vos 
garantir sem a mínima preocupação pessoal e com toda a lealdade que não houve 
desídia alguma por parte da repartição de higiene.
“(...)O aumento vertiginoso da febre tifoide, depois de 1908. explica-se pelo 
desenvolvimento vertiginoso desta capital e de todo o território do Estado sem que a

Feitas as homenagens, Ribas passou então a descrever a história da febre tifoide em 

São Paulo. O tema sugerido obviamente estava associado ao próprio agravamento da situação 

sanitária daquele período decorrente em parte, pelo aumento de casos daquela doença. Suas 

explanações reportaram-se muito para valorização da equipe do Serviço Sanitário, citando 

nome a nome, os membros diretores e auxiliares de cada instituto, relembrando a trágica morte 

de um destes, Gonçalves Roxo, que trabalhava no Instituto Bacteriológico, vitimado 

‘heroicamente’ pela doença enquanto dedicava-se à ciência, e a dificuldade de aceitação do 

diagnóstico feito por Lutz pela comunidade médica. Citando um caso pitoresco em que um dos 

funcionários do Serviço Sanitário suspendeu o tratamento de sais de quinina indicado por um 

clínico para uma paciente. Este funcionário era Diogo de Faria que considerou o caso como

“Cito com prazer estes fatos, porque estes valem um
higiene de S. Paulo.
“Todos os colegas que concorreram diretamente para a solução do humanitário 
problema eram funcionários do Serviço Sanitário, inclusive o dr. Diogo de Faria, mui 
competente fundador e diretor do Desinfectório Central, desde 1893 até hoje um dos 
mais dignos representantes da velha guarda da higiene paulista. " 227

E é justamente sobre os anos críticos do recrudescimento da febre tifoide nà cidade que 

Ribas dedicou maior atenção, posto que aquele ano em que pronunciava a conferência,

Havia uma preocupação latente de Ribas em remeter-se ao passado, justificando um 

pouco a situação conturbada de seus últimos anos à frente daquela repartição, num tom 

queixoso em que ao mesmo tempo, colocava alguns pingos nos ‘is’. Assim, fez uma longa 

narração acerca dos atribulados anos iniciais de sua gestão, enfatizando o quadro da doença 

em meio a tantas outras que dizimavam boa parte da população paulista.
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não se tenha muita precisão dos motivos para que isso ocorresse. Pelos indícios deixados na

Fundação Rockefeller pretendiam criar uma nova tradição para as campanhas sanitárias nos

de Ribas,

paises latino-americanos, e o Brasil não fugiu desta tentativa, sobretudo com relação à febre 

amarela. Atuaram também no ensino médico na Faculdade de Medicina, desde 1918,

O status de Ribas como saneador de São Paulo, respaldado prinqipalmente pelas 

campanhas contra o mosquito da febre amarela parecia estar ameaçado naqueles anos, embora

Emílio Ribas não deixou por menos. Escolheu o tema da febre amarela para uma 

Conferência dada aos alunos daquela escola de medicina. Acobertou-se tal disputa, pelas 

justificativas articuladas. A causa deveria ser, portanto mais nobre, missionária. Nas palavras

“(...)Pensei em vos falar sobre este caso (febre amarela) para mostrar-vos um perigo 
eminente que ainda nos ameaça em grandes territórios da nossa pátria, sobretudo se 
considerarmos a ação nefasta da politicagem na solução dos problemas sanitários e a 
desorientação quase generalizada dos dirigentes em matéria de saúde pública.
(...) Devo vos afirmar, antes de prosseguir na leitura deste trabalho, que as citações 
feitas sobre a minha ação no extermínio da febre amarela, tem exclusivamente o 
interesse da verdade histórica.

documentação pesquisada, provavelmente os pesquisadores norte-americanos ligados a

228 - RIBAS. Emílio - Questões de Higiene - A febre tifoide em São Paulo e seu histórico. In Arquivos de 
Higiene e Saúde Pública. 27. 1942. p.56 c 57.
229 - RIBEIRO. Maria Alice Rosa - op.cit. p. 196.

esse acréscimo rápido de população acompanhassem os melhoramentos necessários à 
segura ação do Serviço Sanitário.
(...) Como vemos a linha de ascenção da febre tifoide acompanhou a deficiência do 
policiamento sanitário que não podia ser convenientemente executado com o mesmo 
pessoal às vezes aumentado com pequeno número de fiincionários. extraordinários, 
diante do rápido crescer da população.
(...) Conhecia, como o dr. Carlos Guimarães, as necessidades urgentes do serviço e o 
melhor modo de reorganizá-lo. mas a sua remodelação era sempre adiada em 
consequência da grande barreira criada pela falta das necessária s dotações 
orçamentárias.
Mostrei mais de uma vez a deficiência do policiamento sanitário e consequente perigo 
da propagação da febre tifoide. "228

utilizando-se de recursos e profissionais médicos para difundir seu modelo de medicina. A 

Fundação financiava estágios e estudos médicos brasileiros na Universidade Johns Hopkins, em 

Baltimore. 229
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incidência dos casos. Depois a sua simpatia pelas experiências norte-americanas em Cuba,

experiências acabaram traindo suas abnegadas intenções:

no Centro Acadêmico "Osvado Cruz

Numa narrativa que lembra a formação de um 

caso a febre amarela, outros heróis foram lembrados. Ribas elencou 

do Serviço Sanitário que, atuando nas campanhas sanitárias, acabaram vitimados pelo terrível

exército para combater o inimigo, no 

o nome de 35 funcionários

230 - RIBAS. Emílio - "Campanhas sanitárias" - Conferência pronunciada
- novembro dc 1922. p. 1 e 6
231 - Ibidem. p. 8
232 - Ibidem. p. 12

t O relato mais convencional feito pelos biógrafos e por outros estudos que se dedicaram 

à febre amarela e as medidas de combate feitas em São Paulo naquele período tem nesse 

trabalho de Ribas esboçados as principais passagens cristalizadas por essa história. De início, o 

quadro amendrontador da doença nas cidades do interior, principalmente Campinas, depois a 

atuação de Ribas já como inspetor e chefe da comissão sanitária, que a partir das medidas de 

higienização e desinfecção, garantia melhores resultados com relação à diminuição da

dizendo ter agido segundo os preceitos indicados - combate aos mosquitos - por estar 

intimamente convencido do alcance prático das novas medidas.2310 episódio das experiências 

também são valorizados enquanto prova científica final para confirmação de suas convicções, e 

embora tenha sempre a preocupação em dizer não estar intencionado em se auto-proclamar um 

herói do saneamento de São Paulo, com relação a sua participação e a de Lutz nestas

Nunca me agradaram as exibições e para isso seria uma tola vanglória pensar neste 
momento em tais fiitilidades. ”230

“(...)Entendi que eu próprio, que promovia as experiências, me achava na obrigação 
moral de ser o primeiro a prestar-me a elas: devendo correr os mesmos riscos de vida 
que os meus companheiros da humanitária cruzada. Deixei-me pois picar em primeiro 
lugar na presença da distinta comissão médica que acompanhou as experiências, por 
diversos mosquitos que tinham sugado, havia doze dias, o sangue de um doente de febre 
amarela em São Simão. antes do quarto dia da moléstia.
Não podia e não devia ter outro procedimento, porque as inoculações experimentais 
punham em iminente perigo a vida dos nossos semelhantes.
No caso da desgraça pessoal, eu teria, para atenuar a ousada iniciativa, a lealdade do 
meu ato.
Lutz seguiu pelos mesmos motivos o meu exemplo.
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onde justamente faz referências aitamente laudatórias a Ribas. Segue o texto, saudando os

maravilhosos resultados obtidos tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, embora

apontasse a dificuldade que tiveram para mudar ou pelo menos atenuar a imagem negativa do

pais no estrangeiro, sobretudo pelos constantes surtos epidêmicos ocorridos que remontavam

aos séculos anteriores.

Para a atualidade daquele momento Ribas alertava ser missão do governo nacional:

E, com relação à administração de São Paulo no que se referia à saúde pública, deixou

um voto de confiança em tom sutilmente desafiador:

"Depois dos triunfos obtidos no Estado de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro e 
em Belém do Pará a febre amarela constitui ainda um sério problema em grandes zonas 
do território brasileiro.

(...) Deixar que o mal se alastre é o descrédito, o descanso imperdoável: e será o mais 
revoltante erro político, em dias da administração republicana.

Felizmente para o Brasil esse crime de lesa-pátria não há de consumar-se 
adimitindo-se mesmo a desorientação dos poderes estaduais e dos municípios.

Acima dos injustificáveis interesses de campanário está a enorme responsabilidade 
do governo da União.

Para isto basta considerar a adiantada organização do Departamento Nacional de 
Saúde Pública, e a competência dos seus experimentados auxiliares. "234

mal. Citou ainda o caso de um auxiliar que foi “assassinado trágica e brutalmente, quando 

cumpria o humanitário dever de salvação pública”.233

congressos, na imprensa e em centros médico-científicos nacionais e internacionais. Seria 

impossível naquele momento não ter se reportado à memória de Oswaldo Cruz e de sua 

relação com o saneador do país. Para isso, reproduziu integralmente a carta recebida dele,

“Tenho a firme convicção de que São Paulo se manterá, como até aqui, digno e forte, 
diante de tudo que possa embaraçar o progresso de nossa pátria.
Seria absurdo pensar que a alta administração paulista e o seu departamento de higiene 
permitissem novos surtos do flagelo.
E perfeitamente tranquilizadora a nossa situação.
O Serviço Sanitário de São Paulo está sendo dirigido pelo Prof. Geraldo de Paula Souza 
que reúne competência profissional os mais preciosos dotes morais.
E ele há de honrar, no desempenho de espinhoso cargo, as virtudes cívicas dos seus 
nobres antepassados que souberam sacrificar-se pela causa pública.
O nosso departamento sanitário, verdadeiro posto de sacrifícios, não pode ser dirigido 
senão por um homem que tenha esse feitio moral, que pratique o bem pelo próprio bem.

233 - Ibidcm. p. 17
234 - Ibidem. p. 22 e 23.

Ribas elencou pareceres favoráveis aos resultados daquelas experiências, nos
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A outra correpondência vinha do então diretor do Serviço Sanitário, Geraldo Paula

De fato, o trabalho escrito peio norte-americano não trazia qualquer referência aos 

trabalhos desenvolvidos nem no Rio e nem em São Paulo sobre a febre amarela238.

Duas correspondências deste período são reveladoras: a primeira delas é de Bento 

Bueno que pede para Ribas ler seu pequeno discurso publicado no “Estado”ou no “O Correio” 

sobre a febre amarela em São Paulo:

/ Para quem seria esta mensagem que ressoava como um golpe mordaz naquele período 

em que a vanguarda higienista de São Paulo precisava forçar a memória daqueles ingratos 

compatriotas?

235 - Ibidem. p.23 e 24.
236 - Correspondência de Bento Bueno para Emílio Ribas. 25/07/1923
237 - Correspondência de Paula Souza para Emílio Ribas. 9/10/1924
238 - WH1TE. Joscph H. - ' Epidcmiologia da febre amarela - relatório inédito In: A Folha Médica. 1/09/1924.
p. 193-197

“Não sei se a reportagem dará tudo direito: mas o que eu disse - aproveitando a 
oporlunissima ocasião foi o necessário para reivindicar para o ilustre amigo, a 
benemerência que lhe é devida. ’,li6

White, diretor da campanha contra a febre amarela no Conselho Santário, Internacional da 

Fundação Rockefeiler teria sido publicado como original na ‘Tolha Médica”do Rio de Janeiro, 

o que negava a “prioridade da de São Paulo, cuja sistematização da profilaxia aqui antes 

iniciada havia libertado o estado do flagelo”.237

Sem esses requisitos não teremos os resultados benéficos da boa aplicação da higiene: 
mas sim as exibições sem alcance prático para a salubridade do Estado. "23S

"1
Os votos de Emílio Ribas para que os supostos resultados triunfantes do saneamento 

derivados de sua administração continuassem não repercutiram naquele momento, pois os 

surtos epidêmicos da febre tifoide persistiram, uma nova onda se deu durante os anos de 1924 

e 1925 O Serviço Sanitário foi alvo de severas críticas, principalmente por membros que 

participavam do Instituto Bacteriológico, responsável pelos exames bacteriológicos das águas 

e que em 1925 havia sido desmantelado por Paula Souza, passando a ser subordinado ao

Souza. Ele alertava para o fato de que o trabalho escrito pelo norte-americano Joseph H.
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A reforma de 1925 tem sido interpretada como uma ruptura inciada já nos anos 1917

americanas no que se refere à saúde pública, uma vez que estudou

Instituto Butantan. Tal decisão, justificada pela necessidade de contenção dos gastos públicos, 

gerou inúmeros protestos dos diretores, funcionários, ex-funcionários e outros o que motivou 

um posicionamento mais austero do então diretor. Segundo Ribeiro, -

239 - Circular n° 794 citada na Ata da Sessão Ordinária da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 
Boletim da SMCSP. São Paulo. n° 617. agosto de 1927. p. 95-100 Apud. RIBEIRO. Maria Alice Rosa -op.cit. 
p.246.
i4° - Cf. TELAROLLI. RIBEIRO. MERHY. FACCIOLLI entre outros.

E quais seriam os interesses em jogo? Iniciemos pelo próprio diretor do Serviço 

Sanitário Geraldo Horário de Paula Souza. Profúndamente influenciado pelas condutas norte- 

em Baltimore, financiado

quanto a sua preocupação com as doenças endémicas. Além disso, a grande novidade seria a 

perspectiva educacional do indíviduo, operacionaíizada através da criação de centros de saúde 

e de planos educativos de difusão das normas básicas de higienização como grande meta 

preventiva das doenças. Nesse sentido reforça-se o jargão de que a velha concepção da policia 

sanitária foi substituída peia educação sanitária em termos de política de saúde pública.240

Esse tipo de análise monolítica do antes e do depois acaba reforçando demais a história 

construída por marcos, além de simplificar a intricada rede de interesses de diversos setores, 

alguns novos, da própria sociedade e que levaram adiante tais reformulações. Além disso, não 

prioriza os descontentamentos com tais inovações, deixando no ar a sensação para o leitor de 

que o novo direcionamento foi aceito passivamente, condizendo com uma prática mais 

progressista de política de saúde, até porque muito presente nos programas atuais de saúde se 

comparada com as campanhas sanitárias de caráter compulsório dos anos anteriores.

'‘As criticas lançadas à atuação do Serviço Sanitário foram respondidas pelo dr. 
Paula Souza com a divulgação de uma circular interna, na qual proibia as seções 
fornecerem à publicidade informações e dados sobre o serviço sem o prévio 
consentimento da Diretória Geral (dr. paula Souza). Na circular.a competência de 
comentar, de utilizar os dados e os informes fornecidos pelas seções era atribuída 
exclusivamente ao diretor do Serviço Sanitário.

Assim, uma lei do silêncio foi imposta para abafar as repercussões da epidemia. O 
episódio traz à tona um novo problema - a mudança de orientação na política de saúde 
pública implementada pelo novo titular do SS. Iniciava-se um período onde o tom foi 
dado pelo autoritarismo. ”239
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criação dos centros de saúde e pelos postos de higiene, sendo 13 abertos pela Fundação e 6

peio Estado, subordinados a recém-criada Inspetoria de Higiene dos Municípios. A Fundação,

como já foi dito, também intermediou a Faculdade de Medicina, instalando a cadeira de

pesquisadores.

adentrá-la.

Nessa sua relação com a Fundação Rockefeller, as repercussões se fizeram sentir na

uma dura realidade das diferenças sociais, onde a pobreza e a falta de instrução eram vistas 

como causas da situação caótica de vida de milhares e milhares de pessoas adoentadas não só 

em São Paulo, como no país.

Benchimol, ao se referir à situação dos institutos de pesquisa do começo do século 

destacou que a grande característica daquele momento no que se refere às dificuldades de 

implantação da medicina laboratorial consistia justamente na aversão demonstrada pelos

Higiene e o Laboratório de Higiene, depois denominado Instituto de Higiene, do qual Paula 

Souza foi diretor, e que em 1924 ganhou autonomia com relação à Faculdade. Chegamos a um 

ponto vital: os interesses de Paula Souza articulados à Fundação fizeram deste espaço 

praticamente o órgão diretriz das políticas de saúde pública, absorvendo funções das antigas 

instituições de saúde e do próprio Serviço Sanitário, disputando a hegemonia do campo 

cientifico da saúde pública cavado pelas gerações passadas de médicos sanitaristas e

Daí entender a metamorfose deste período não como uma superação compacta da era 

bacteriológica peia era educacional, mas de uma rearticulação dos pressupostos laboratoriais 

na lucrativa seara da mercantilização da ciência, da qual as instituições nacionais, médicos 

profissionais, grupos políticos e organizações capitalistas internacionais não se intimidaram em

pela Fundação Rockefeller, tentou conciliar sua própria imagem e carreira de educador 

higienista na condução do Serviço Sanitário, desviando a atenção dos projetos mais estruturais 

de' reurbanização e infra-estrutura da cidade de São Paulo que, se nunca deixou de ser 

precário, naquele momento, não suportava mais o crescimento desenfreado da população, dos 

bairros, estabelecimentos industriais e comerciais etc. O discurso educacional encobria assim
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abandono às práticas microbiológicas,

emergentes.

uma outra história.

adoentou-se. Segundo características descritas 

arteriosclerose. Mesmo assim, recebia visitas 

companheiros da época em que era diretor do Serviço Sanitário.

Diante desta possibilidade de auferir maiores lucros com a produção científica dos 

remédios, medicamentos, soros e vacinas, é que se compreende esta maior atenção em termos

clínicos a qualquer intromissão ems sua prática privada, ou mesmo nas instituições de 

formação profissional, das normas de diagnóstico, notificação e prevenção propostas pela 

medicina pasteuriana. A principal novidade com relação aos anos 20,

de otimizar a produção, centralizando incialmente no Instituto Butantan tais funções e 

posteriormente incorporando-as ao próprio Instituto de Higiene. Portanto, não se tratou de um 

mas de um rearranjo destas à luz dos novos interesses

“consiste na generalização do consumo dos produtos resultantes daquelas 
rotinas laboratoriais que estavam confinadas aos institutos públicos. Com isso, as 
técnicas empregadas nos diagnósticos bacteriológicos para uso clinico, ou na 
preparação de substâncias biológicas destinadas à cura ou à prevenção de 
doenças humanas e animais, tomaram-se atividades lucrativas capazes de 
proporcionar retornos mais vantajosos do que os empregos públicos. ”241

Em 1925, ano em que ocorreu a reforma Paula Souza, reafirmando o direcionamento 

do Serviço Sanitário para novos interesses e desarticulando a estrutura de alguns institutos de 

pesquisa, Ribas faleceu. Os novos protagonistas da higiene pública fariam e contariam então,

Mais ou menos de 1923 em diante, segundo depoimento de familiares, Emílio Ribas 

nesses depoimentos, provavelmente sofria de 

e correspondências de alguns médicos

241 - BENCHIMOL. Jaime Larry & TEIXEIRA. Luiz Antônio - op.cit. p. 175



CONSIDERAÇÕES FINAIS

opção meramente racional?

Um estudo centrado em um expoente da medicina paulista possibilitou uma maior 

aproximação com o universo contraditório das instâncias do poder público e sua relação com

Remetendo às reflexões realizadas durante essa pesquisa, percebi a vivência de Emilio 

Ribas enquanto diretor do Serviço Sanitário como uma trajetória de sonhos, crenças e muitas 

lutas gestadas no interior das instituições científicas envolvidas.

Na contramão desse imaginário, a vida pulsava no surgimento de novas ruas, prédios e 

vilas, no chiar dos bondes e trens indo e vindo, nas luzes se acendendo, nas fabricas

São Paulo também remetia ao tempo da retórica ufanista dos projetos modemizadores, 

da marcha rumo ao progresso e civilização do país, liderada pelas forças paulistas republicanas.

barulhentas. Pulsava nas entranhas dos corpos infectados, no suor do trabalho de homens e 

mulheres, nas casas apertadas e mal-cheirosas, nos portos e estações repletas de gente, 

espalhando na terra dos bandeirantes, estranhos moradores, infinitamente pequenos, invisíveis 

aos olhos, mas fatais frente à missão civilizatória dos trópicos, delegada sobretudo aos homens 

de ciência por eles mesmos, num ato de fé e porque não dizer de loucura. Ou maior será a 

loucura dos que vieram depois e conceberam as ações desses homens como resultado de uma

Imaginar São Paulo na virada do século XIX, é buscar o tempo da imigração, da 

heterogeneidade, da mistura de línguas e dialetos formando uma estranha cacofonia urbana. Os 

sonhos de brasileiros e imigrantes brindavam a vida naquela estranha cidade que acolhia e 

rejeitava, protegia e abandonava seus transeuntes.
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trabalho. Tratou-se de

Além de focalizar a atuação de um médico na sociedade brasileira, a pesquisa permitiu 

estabelecer um elo com questões mais abrangentes sobre medicina, sociedade e problemáticas 

de saúde. Apesar do estudo estar centralizado na figura de Emílio Ribas, a proposta não se 

pautou em fazer um estudo isolado de cunho estritamente biográfico, mas.de estabelecer 

reflexões sobre a complexidade da atuação dos médicos na área de saúde pública em São 

Paulo na virada do século.

Destaquei também a dinâmica de seu papel que não se restringiu a uma mera função 

burocrática e administrativa do Serviço Sanitário, ao contrário, pontuei justamente sua práxis 

enquanto homem de ciências, interado com o que havia de mais atualizado na área de saúde 

pública e medicina pasteuriana.

O profícuo contato estabelecido entre os médicos e cientistas paulistas e cariocas, pelo 

menos no início desse período retratado, também contribuiu para reforçar minha convicção de

Estudar a trajetória de Emílio Ribas, e a partir daí, refletir sobre a atuação do Serviço 

Sanitário de São Paulo, enfatizando os princípios teóricos utilizados em suas diversas formas 

de intervenção médica, sobretudo no espaço urbano, foi o encaminhamento dado para o 

uma perspectiva de análise que combinou a dimensão mais ampla da 

realidade social com a dimensão das ações individuais.

Redimensionar a imagem de Emílio Ribas enquanto um médico pesquisador, político e 

administrador permitiu entender as instituições científicas enquanto espaços de divergências, 

conflitos e, sobretudo, espaços de atuação humana. Talvez esta não seja a imagem desejada 

por aqueles que concebem as ciências como fruto sagrado do conhecimento. Mas, a 

perspectiva aqui traçada foi mesmo outra: conceber as ciências como atividade e construção 

humanas, num processo contraditório e tenso, não linear e acumulativo de saberes.

os interesses médicos, desfazendo a imagem cristalizada de um forte pacto Estado-medicina. 

As polêmicas envolvendo Emílio Ribas, a necessidade de articular alianças e negociar algumas 

prerrogativas sanitárias com as autoridades, deixaram claro as limitações do campo científico 

em termos de atuação efetiva na realidade social da qual fazia parte.

mas.de
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Em São Paulo, o tempo dos micróbios se misturou ao novo tempo da República. O

discurso progressista previa uma realidade higienizada, livre dos terríveis flagelos e doenças. 

No entanto, os problemas sanitários de outrora continuavam incomodando. A resposta era 

dada então pela microbiologia propiciadora de um outro universo, limpo e desinfectado. 

Assim, diversas estratégias foram desenvolvidas: experiências públicas, artigos, explanações, 

pesquisas in loco, diagramas, estatísticas, tabelas, vacinas, soros e imunizantes.

que foram extremamente importantes as trocas estabelecidas entre um e outro centro. Ao 

mesmo tempo, ilustrou uma faceta pouco conhecida da história da saúde pública do pais, na 

medida em que, ao longo dos casos, polêmicas e atuações analisadas neste estudo, destacaram 

a contribuição significativa dos pesquisadores e médicos paulistas na institucionalização da 

microbiologia no Brasil.

Em meio às lutas travadas, os cientistas construíram pouco a pouco um mundo a parte, 

fazendo dos foros científicos uma república dos invisíveis, na qual micróbios e cientistas 

conviveram e lutaram por seu reconhecimento numa outra República pouco inspiradora dos 

sonhos científicos de um “Brasil saneado” pelas diretrizes laboratoriais.
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-Ofícios do Governo do Estado a Secretaria do Interior, 1900

- Ofícios de médicos da cidade de São Paulo e do interior para o Serviço Sanitário.

- Ofícios do Instituto Vacinogênico para a Diretória do Serviço Sanitário 1892-1896.

- Propostas para o fornecimento de artigos ( alimentos, materiais, instrumentos de trabalho, 

animais etc) às repartições do Serviço Sanitário 1892-1898.

- Ofícios da Diretória do Serviço Sanitário para o Desinfectório Central 1896-1902.

- Ofício da Diretória Geral de Saúde Pública ao Serviço Sanitário de São Paulo 1903
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-Boletim oficial do IV Congresso Médico Latino Americano 1908

- Publicação do Serviço Sanitário sobre 

população).

- Minuta de escritura de compra e venda de um lote de terreno na vila de Campos do Jordão 

para construção de um sanatório para tuberculosos -1911.

- Escritura de ratificação e retificação de 12 de janeiro de 1918 do contrato entre a Câmara 

Municipal de São Bento do Sapucahy e os doutores Emílio Marcondes Ribas e Victor 

Godinho.

Eventos Médicos

- Catálogo Geral lustrado do Estado de São Paulo - Exposição Nacional do Rio de Janeiro 

1908

a Tuberculose 1900 (manual distribuído a

3- Bibliografia de Emílio Ribas

1887 - “Morte aparente dos recém-nascidos”. Tese de formatura, Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro.

1898 - “Depuração biológica das águas de esgotos do Hospital de Isolamento de Limeira 

(em colaboração com o dr. Teodoro Baima).

1900 - “Instruções Sanitárias”.
1901 - “O mosquito como agente de propagação da febre amarela . São Paulo, Tipografia 

do Diário Oficial.

- “Instruções para evitar a propagação da peste”.

1902/1903 - “Memória sobre a profilaxia da febre amarela” apresentada no 6° Congresso 

Brasileiro de Medicina e Cirurgia.

1903 - “Profilaxia da febre amarela”.

- “O mosquito e a febre amarela”.
1904 - “Travaux touchant la prophylaxie de la fièvre jaune”. São Paulo, Tipografia do 

Diário Oficial.
1905 - “Higiene Pública - a propósito do serviço de remoção do lixo da capital”.

- “Higiene Municipal”.
1909 - “The extinction of yellow fever in the State of São Paulo” - conferência realizada 

perante a Sociedade de Medicina Tropical de Londres.
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nos Annaes Paulistas de

no 4° Congresso

1910 - “Alastrim, Amaas ou Milk-Pox” - Nota preliminar lida na Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo.

1911- “A propósito do alastrim” in Revista Médica de São Paulo, n.

1912 - “Alastrim and Milk-Pox” - comunicação lida em sessão de 1912.

1914 - “Etiologia da lepra - herança e contágio” in Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia.

1915 - “Etiologia e Profilaxia da lepra” in Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia

- “Profilaxia da lepra, os asilos coloniais” in Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia.

1916 - “Lepra, sua frequência no Estado de São Paulo - meios profiláticos aconselháveis” - 

conferência dada no Io Congresso Médico Paulista.

- “Erradication of Yellow Fever from the State of São Paulo” - trabalho apresentado no 

2o Congresso Científico Pan-Americano em Washington.

1917 - “A lepra - respostas as indagações feitas pela Associação Protetora dos Morféticos, 

com o fim de obter os dados para a humanitária solução do urgente problema do mal de 

S.Lázaro, São Paulo, Pocai & Cia.
1918 - “Frequência da lepra em São Paulo - Profilaxia da Lepra”. Relatório apresentado ao 

1 ° Congresso Sul-Americano de Dermatologia e Syphiligrafia realizado no Rio de Janeiro.

1919 - “Frequência da lepra em São Paulo”.
1921 - “Questões de higiene - a febre tifoide em São Paulo” - Conferência realizada no 

Instituto de Higiene.
1922 - “Campanhas sanitárias - A febre amarela”- Conferência realizada no Instituto de 

Higiene.

“Um dos grandes serviços do Dr. Luis Pereira Barreto” - artigo 

Medicina e Cirurgia.

- A higiene no estado de São Paulo”- comunicação apresentada 

Médico Latino-Americano realizado no Rio de Janeiro.

- “A extinção da febre amarela no estado de São Paulo e na cidade do Rio de 
Janeiro”.
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4- Biografias de Emílio Ribas

Escola de Medicina

São Paulo, São Paulo, Tipografia

SANTOS, J.J. “Emílio Ribas - o maior higienista de São Paulo”- Conferência na Faculdade 

de Higiene e Saúde Pública, 1946, p. 301-311

VIEIRA, F.B. - “Campinas e a obra de Emílio Ribas” - separata da Revista Arquivos de 

Higiene e Saúde Pública, ano 5, n° 8, 1940, p. 94-111.

BRANDÃO, José Luís. Emílio Ribas. Rio de Janeiro: Ed. Três, 1975.

BRAZIL, Vital. “Emílio Ribas.” In: Revista Arquivos de Higiene e Saúde Pública, 1936. 

Ano 1, n°l, p.7-12.

BRITO, Jolumá. “Emílio Ribas.” In: História da Cidade de Campinas. Campinas, 1967. 

23° v, p. 95-101.

FERREIRA, Clemente. “O dr. Emílio Ribas - um benemérito servidor do Estado e bem- 

feitor da humanidade.” In: Revista Arquivos de Higiene e Saúde Pública, 1936. 

ano 1, n°l, p. 15-19.

FERREIRA, M. J. - “Emílio Ribas” - Conferência, 3 o Congresso Brasileiro de Higiene, São 

Paulo, 1926 In: Revista Arquivos de Higiene e Saúde Pública, ano 1, 1936, n° 1, p.23- 

35.

4- Bibliografia de outros autores médicos 

MALTHUS, Leandro.-Apontamentos e comentários sobre a 

Contemporânea. Rio de Janeiro, Lombaerts e C. editores, 1883 

MENDONÇA, Artur. - Febre amarela, São Paulo, Tipografia Salesiana, 1903

PUECH, Rezende - A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo - Memória Histórica, 

1895-1921. São Paulo: Tipografia Casa Garraux, 1921 

TEIXEIRA, João Álvares - Mortalidade das Crianças em 

Carlos Gerke, 1894

5- Correspondências 
Correspondências de Emílio Ribas no período de 1898-1923 com diretores das Repartições 

do Serviço Sanitário, Secretaria do Interior, Luis Pereira Barreto, Adolpho Lutz, Oswaldo



274

Cruz, Altino Arantes, Rodrigues Alves, Bento Bueno e Vital Brazil. Arquivo do Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas e Arquivo Oswaldo Cruz.

6- Entrevistas
Entrevista com Raquel Ribas Chaves (Secretaria da Saúde,Curitiba - PR, 20/02/1998)
Entrevista com Maria Carolina Ribas Chaves (Residência, São Paulo -SP, 17/03/1998)
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