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(Octavio Paz, Sombras de Obras Arte y literatura)

"EI cosmopolitismo latinoamericano no es un 
desarraigo ni nuestro nativismo es un provincialismo. 

Estamos condenados a buscar en nuestra tierra, la otra 
tierra; en la otra, a la nuestra. Esa condenación se 

resuelve en algunos casos en libertad creadora: ese 
punado de obras únicas que, en lo que va del siglo, han 

creado unos cuantos latinoamericanos.”
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Resumo

No final do século XIX e início do século XX ocorreram diversas reuniões
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Palavras-Chave: História, América Latina, Congressos de Medicina, Ciência, 

Higiene, Saúde Pública.

científicas no continente americano, entre elas os Congressos Médicos Latino- 
Americanos (1901-1922) e os Congressos Brasileiros de Medicina e Cirurgia (1888- 
1929), tema contemplado neste estudo. Nele, os congressos médicos são entendidos 

enquanto momentos importantes para a consolidação do conhecimento médico no 
continente latino-americano, levando em consideração o contexto sócio-cultural das 
relações internacionais daquele período.

Como um trabalho inserido na área de história social das ciências, foi enfatizada 
a dinâmica de organização dos eventos citados, priorizando os principais debates 
ocorridos e decisões tomadas no que se refere às intervenções médicas no meio social e 
à organização profissional do campo médico. Ao mesmo tempo, a idéia de nação, 
progresso e civilização foram, aqui analisadas, enquanto parte integrante do processo de 

constituição do saber médico na região.
Ainda como parte dos eventos analisados, foi destacada a dimensão das 

Exposições Internacionais de Higiene organizadas, concebendo-as não somente como 
exibição do “estado da arte” do conhecimento médico e da tecnologia sanitária, mas 
também enquanto estratégias de fortalecimento do profissional da medicina.

A intenção maior deste trabalho é a de contribuir com a história das ciências na 
América Latina, a partir do reconhecimento de que houve intercâmbios científicos na 
região - incluindo aí o Brasil - mais efetivos do que convencionalmente aparece na 
historiografia.



Résumé

A la fin du XIXC siècle et
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au début du XXe siècle, plusiers rencontres 
scientifiques prennent place sur le continent américan. Parmi ces événements, il y avait 
les Congrès Médicales de 1’Amérique Latine (1901-1922) et les Congrès Brésiliens de 
Médecine et Cirurgie (1888-1929), qui font le sujet de cette étude. Ici nous comprenons 
les congrès médicaux comme des faits importants pour la consolidation de la 
connaissance médicale dans le continent latino-américan, en prennant compte le context 
socio-culturel des relations intemationales de la période en question.

Une fois que ce travail a son insertion dans 1’histoire sociale des Sciences, on a 
fait appel à 1’attention vers la dinamique de 1’organisation des ces réunions savantes, en 
faisant remarquer les principaux débats qui ont eu lieu et les plus importantes décisions 
prises en ce qui concerne aux interventions médicales dans le millieu social et à 
1’organisation profissionnelle du métier médical. Au même temps, on a aussi posé les 
yeux sur 1’idée de nation, de progrès et de civilisation, autant qu’une expression qui fait 
partie du processus de composition du savoir médical dans la région.

De même, les Expositions intemationales d’hygiène, comme une partie 
intégrante des congrès médicaux, ont été considérées en sa face de stratégie pour 
fortifier le professionnel de médecine, au-délà de son rôle d’exhibir 1’état de la 
connaissance médicale et de la tecnologie sanitaire.

L’intention principale de cette étude est d’apporter sa contribution à 1’histoire 
des Sciences de 1’Amérique Latine, en reconnaissant les véritables échanges 
scientifiques qu’il y a eus en cette région du monde — le Brésil inclus —, plus effectifs 
de ce que dit habituellement 1’historiographie.



Apresentação
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Este trabalho se propõe a analisar a realização dos Congressos Médicos Latino- 
Americanos e dos Congressos Brasileiros de Medicina e Cirurgia no fmal do século 

XIX e início do século XX enquanto marcos significativos da consolidação do campo 
médico no continente, levando em consideração o contexto sócio-cultural das relações 
internacionais daquele período.

A pertinência de tal investigação justifíca-se pela necessidade de compreender o 
papel dos países latino-americanos e, em especial do Brasil, no cenário internacional 
dos debates médicos, com a intenção de contribuir para a revisão de algumas noções 
relativas ao atraso científico e à dependência tecnológica, cunhadas ao longo da história 
das ciências e da história da América Latina.

As possibilidades interpretativas que a análise sobre os congressos médicos 
podem propiciar são enormes, uma vez que estes se constituíram em foros oficiais de 
representatividade da classe médica das nações participantes. Os congressos médicos 
também devem ser entendidos enquanto ocasiões singulares de discussões sobre 

assuntos considerados prioritários, num momento de intensa movimentação imigratória 
e comercial, no qual as barreiras sanitárias, justificadas pela ameaça crescente das 
epidemias, agravavam a delicada questão das relações diplomáticas da região.

Neste contexto de profundas transformações da ordem mundial, qual teria sido a 
importância destes encontros para os debates médicos do período? As preocupações dos 
médicos brasileiros eram as mesmas dos países vizinhos? Qual era o nível de 
participação e interação brasileiras nestes encontros e quais teriam sido as principais 
interlocuções internas e externas?

Ao levantar estas interrogações iniciais é preciso levar em consideração o grande 
desafio de se pensar articuladamente a inserção do Brasil neste complexo continental e 
insular chamado América Latina. Sem dúvida, trata-se de uma região de características 
geográficas, materiais, humanas, políticas, económicas, culturais diferenciadas. Ao 
mesmo tempo, integrante de um mesmo processo histórico, marcadamente violento e 
opressor, permeado por diversas formas de sincretismo cultural constitutivo, entre 
outros aspectos, das ciências no Novo Mundo.

Ao mesmo tempo, este trabalho se propõe analisar os congressos citados 
enquanto expressões político-culturais dos grupos médicos envolvidos, dialogando
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permanentemente com diversas instâncias sociais e de poder do período estudado, entre 
o final do século XIX e início do século XX.

Antes de explicitar a forma como este trabalho está organizado, é pertinente 
fazer alguns breves comentários a respeito das fontes consultadas. A parte central do 
conjunto documental pesquisado é constituída pelos anais publicados referentes aos 
congressos analisados. Na fase inicial do projeto, acreditava-se que seria muito fácil 
encontrá-los nas bibliotecas e institutos de pesquisa biomédica, pois aqueles congressos 
faziam parte do que se poderia chamar uma “memória oficial” da medicina. No entanto, 
o otimismo com relação ao trabalho inicial de coleta do material logo foi desfeito, ao se 
constatar que muito material havia sido descartado ou perdido.

Uma questão a mais se impôs à pesquisa: por que havia tanto descaso com a 
memória destes encontros, se ainda hoje, a dinâmica dos congressos científicos é tão 
presente em diversas carreiras profissionais, inclusive na própria medicina? Em parte, 
esta pergunta pode ser respondida não só pelo total desconhecimento com relação à 

memória científica do país, como também pela concepção, ainda predominante na maior 
parte dos meios institucionais, de que a ciência só tem sentido em ser estudada naquilo 
que ela se dedica na atualidade.

Percebia-se então que haveria necessidade de visitar não só o Rio de Janeiro - 
cidade onde se concentrava o maior número de instituições envolvidas com os 
congressos médicos brasileiros - como também outros países do continente. A pesquisa 
transformou-se então numa verdadeira “caça ao tesouro”.

Foi no acervo da Biblioteca da Facultad de Medicina de Buenos Aires que se 
encontrou a maior parte da documentação procurada. Também na Biblioteca do Museo 
Nacional de Medicina do Chile, foram localizados documentos e referências 
bibliográficas importantes para este trabalho.

Apesar do esforço em recuperar a série destes anais, tanto latino-americanos, 
quanto brasileiros, infelizmente, alguns volumes não foram encontrados. Conforme se 
verá nos próximos capítulos deste trabalho, muitas informações ficaram incompletas. 
Mesmo assim, o resultado final da pesquisa, aqui apresentada, objetiva contribuir para 
trazer à cena da história das ciências no Brasil e da América Latina a dinâmica dos 
congressos médicos do início do século XX.



7

O segundo capítulo trata dos Congressos Médicos Latino-Americanos (1901- 
1922), buscando identificar alguns dos antecedentes que marcaram esta iniciativa. A 
dinâmica geral dos congressos foi aqui enfocada através da apresentação dos estatutos, 
regulamentos e das práticas convencionais a esta série de eventos. Posteriormente, 
analisou-se, em separado, os assuntos considerados mais significativos de cada uma das 
seções médicas destes congressos. A intenção desta forma de abordagem foi a de 
mapear os assuntos que apareceram com mais frequência nos volumes dos anais. 
Buscou-se refletir sobre as expectativas médicas com relação a realização e participação 
nos congressos, bem como sobre as dificuldades de se pensar articuladamente o 
conjunto de países latino-americanos.

O texto está dividido em cinco capítulos. O primeiro aborda o processo de 
formação de associações científicas e da realização de congressos científicos, a partir da 
segunda metade do século XIX no continente americano, enquanto processo integrante 
do movimento mais amplo de organização profissional das comunidades médico- 
científicas. A intenção maior desta parte do trabalho é a de conceber o continente 
inserido no que se poderia chamar a “era das exposições e dos congressos científicos.”

A análise das Exposições Internacionais de Higiene compõe o terceiro capítulo. 
Como fenômeno vinculado aos congressos médicos latino-americanos, estava prevista a 
realização de exposições internacionais relativas ao tema da higiene. Inauguradas em 
conjunto com os congressos médicos latino-americanos, as Exposições também eram 
abertas ao público. Neste capítulo destaca-se a importância da organização destas 
exposições, apontando para os principais produtos exibidos e instituições participantes. 
Discute-se o significado de seu caráter “internacional” naquele período, analisando sua 
relação com o movimento maior da idéia de progresso e civilização via educação 
higiénica.

O quarto capítulo é todo voltado para a ocorrência dos Congressos Brasileiros de 
Medicina e Cirurgia (1888-1929). O texto apresentando aborda os antecedentes que 
marcaram esta iniciativa da comunidade médica brasileira daquele período. Foram 
destacadas as diferenças regionais e a idéia de nação na perspectiva dos grupos 
articuladores destes eventos. Optou-se pela análise, em separado, de cada um dos 
congressos médicos ocorridos. O objetivo foi o de acompanhar as transformações 
significativas com relação à dinâmica organizacional e às preocupações mais prementes 
dos Congressos Brasileiros de Medicina e Cirurgia. Foram analisadas, ainda que
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brevemente, outras iniciativas similares de organização de congressos médicos no pais, 
no sentido de considerá-las partes integrantes de um mesmo processo.

Considera-se o quinto e último capítulo enquanto uma síntese das problemáticas 
abordadas nos capítulos anteriores. Nesta parte do trabalho procurou-se evidenciar com 
maior nitidez a inserção das idéias de nação, progresso e civilização, vinculadas às 
ciências na América Latina. Foram retomadas algumas iniciativas ocorridas nos 

Congressos Médicos Latino Americanos, no sentido de exemplificar melhor o processo 
crescente de profissionalização e especialização da área. A partir dos discursos médicos 
encontrados nesses congressos foi possível perceber diversas concepções de 
nacionalismo, latino-americanismo, pan-americanismo e internacionalismo permeando 
projetos e práticas médicas do período.



Capítulo I

Internacionalização das ciências nas américas
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1.1. A América Latina na era das exposições universais e dos congressos

CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS

No século XIX, após os tumultuados processos de ruptura com a Espanha e 
Portugal, a América Latina foi palco de diversas iniciativas para o desenvolvimento das 

ciências, vinculadas ao sentimento da nacionalidade e da civilização que as sociedades 
dali deveriam alcançar. Muitas dessas iniciativas foram impulsionadas pelos governos 
instaurados, outras tiveram suas diretrizes movidas por empreendimentos particulares e 
filantrópicos de setores da sociedade civil ilustrada. Ao mesmo tempo, a Europa e os 
Estados Unidos se mostravam cada vez mais interessados em conhecer a região dos 
países latinos que, ao lado da África e Ásia, eram em geral considerados países com 
características “curiosas e estranhas” ao mundo civilizado.

Aos poucos, o turbilhão das transformações que ocorria no mundo ocidental 
redefinia as paisagens urbanas, acentuando-se cada vez mais o contraste entre o espaço 
ocupado pelo homem moderno e aquele que estava para ser conquistado, que mantinha 
intacta ou quase intacta a natureza primitiva. Tais transformações se referem tanto à 
elaboração material de produção de artefatos, construções, monumentos, avenidas, 
meios de transporte, maquinários etc, quanto à elaboração social de representação 
coletiva, constituída de idéias-imagens (Baczko, 1991) sobre o universo que formavam 
uma visão de mundo otimista sobre os rumos certos que a modernidade civilizadora 
seguia.

Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX cristalizaram-se 
algumas das imagens estereotípicas vinculadas às identidades nacionais. Uma das 
formas mais efetivas de divulgação e reforço destas imagens foram os eventos públicos

Assim, durante o século XIX, se por um lado os países latino-americanos 
esforçavam-se para interagir com os centros cosmopolitas da civilização moderna, estes, 
por sua vez, mostravam-se interessados em adentrar nos enigmas da natureza tropical. 
As ciências, deste modo, fizeram parte deste jogo relacional muitas vezes hierarquizado, 
mas sobretudo, dinâmico da produção do conhecimento a respeito das coisas e da vida 
na América Latina. A circulação e a difusão do conhecimento científico durante o 
século XIX foram peças fundamentais para a construção de um dado imaginário acerca 
das nações do continente latino-americano e acerca da própria ciência ali produzida.
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de caráter internacional. A realização das Exposições Universais tornou-se instrumental 
pedagógico precioso e eficaz para os projetos sociais e políticos daquela época, em 
termos de legitimação da organização capitalista do mundo. Estes eventos funcionavam 
não só como uma espécie de vitrine do progresso (Neves, 1986) como também eram 
considerados indicadores do grau de civilidade que uma nação havia alcançado. Eram 
espaços de representação pública com forte apelo às inovações científicas dos tempos 
modernos. Por trás do aparente universalismo, escondiam-se hierarquias e níveis de 
poder entre as nações (Hardman, 1988).

Nem o Brasil nem os demais países do continente americano estiveram fora do 
processo de mundialização do século XIX. No entanto, concomitante ao movimento 
para fazer parte do rol das nações modernas, ao buscarem se desvencilhar da imagem de 
países exóticos, ainda não eram vistos pela Europa como nações propriamente ditas, 
apesar de não serem mais estritas colónias. Os países latino-americanos esforçavam-se 
para enviar às Exposições Universais artigos vinculados às atividades industrial, 
tecnológica e científica, como máquinas, motores, meios de transporte, projetos de 
obras públicas e utensílios de trabalho.

No entanto, é significativa a forma de organização das Exposições Universais 
com relação à América Latina. Dedicavam um espaço comum para representar o 
conjunto dos países latino-americanos, como foi o caso da Exposição Universal de 1889 
de Paris. Geralmente este espaço estava localizado próximo ao pavilhão da África e da 
Ásia, ou melhor ao pavilhão do “Oriente”, categoria generalizante e de conotação 

colonial (Said, 1989).

Desta forma, diluíam-se as identidades nacionais latino-americanas em uma 
categoria geral de região, demarcando o grau de distância com relação às nações do

Embora haja poucos estudos a respeito da participação dos países latino- 
americanos nas Grandes Exposições, é possível destacar algumas características desta 
atuação. A “nacionalização da natureza” da América Latina foi extremamente acentuada 
nestes eventos através da exposição de mercadorias, matérias-primas, objetos e 
símbolos de latinidade perante o mundo. O papel do Estado destes países foi de crucial 
importância para a participação nestes eventos e para o reforço destas ficções sobre a 
região, pois interessava estar sendo representado por aquilo que eventualmente atrairia 
mais os interesses estrangeiros nas relações económicas, incluindo aí a atração da mão- 
de-obra imigrante e as transações comerciais e mercantis.
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A ambiguidade das representações em torno dos países latino- 
americanos podia ser sentida na própria construção e decoração dos pavilhões que 
acolhiam os objetos a serem apresentados naquela exposição de 1889. O pavilhão 
brasileiro, por exemplo, embora quisesse desfazer a imagem do exótico2 e fixar a idéia 
do Brasil como país do futuro, mesclava estilos arquitetônicos e possuía uma estatuária 
com seis figuras representando os grandes rios e adornado com imagens de crocodilos, 
plantas exóticas - com maior destaque para a vitória-régia - proas de navios, madeiras e 
um quiosque para degustação do bom café brasileiro (Pesavento, 1997, p. 193).

Várias conotações de sentidos diferentes e, geralmente depreciativos ou quando 
muito, pautados no referencial europeu, permeiam os imaginários sobre a América 
Latina Independente. Algumas vezes, a historiografia dedicada ao tema, sob a 
perspectiva iluminista, considerou o fenômeno de formação de jovens nações modernas 
e combatentes pela liberdade da dominação hispânica, como consequência dos marcos 
efetivamente importantes para a história da humanidade: Revolução Francesa, 
Revolução Industrial e, num segundo plano, a Independência dos Estados Unidos 
(Roland, 1998). Em outras situações, o processo histórico das transformações ocorridas 
ao largo do século XIX na América Latina foi desqualificado, reduzindo o olhar 
somente para o aspecto autoritário e violento dos regimes políticos instaurados.

Já o processo de formação do Brasil imperial no século XIX foi muitas vezes 
considerado, sobretudo pela historiografia republicana mais radical dos primeiros anos 
e, mesmo por outras tendências historiográficas, enquanto resultado de arranjos 
políticos de um Estado português já decadente, transformando-se numa triste e 
conservadora monarquia dos trópicos. Império das misérias raciais, dos sórdidos vícios 
do passado colonial, das doenças e dos animais rastejantes, fincou seu mastro nos 
sórdidos porões da escravidão, depositou sua coroa no atraso económico dos latifúndios 
monocultores e estendeu seus tapetes vermelhos ao império britânico, sua história foi 
bastante desprestigiada por uma prática interpretativa de associar o passado monárquico 
à herança colonial, distante portanto da “modernidade” republicana (Dantes, 2000, p.

1 Interessante notar que houve forte reação por parte da Argentina a esta forma de organização por 
ocasião da Exposição Universal de Paris de 1889, marcando sua posição diferenciadora com relação ao 
restante da América Latina. Para maiores informações ver: Bravo, 2000.
2 Um número significativo de maquinários e instrumentos científicos chegou a ser construído e levado 
pelo Brasil, somente para ser visto e não para funcionar. Muitos destes artigos foram premiados. Ver 
Turazzi, 2001, pp. 156 -157; Heizer, 2001, p. 172.

Velho Mundo.1
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234). Mesmo assim, não se pode negar que a formação de outras imagens a respeito do 

Império Brasileiro fez parte da construção de uma outra memória do país.

A idéia de um passado majestoso e de caráter imperial do Brasil foi reforçada 

pela vitória na manutenção da integridade territorial do vasto país e alimentou o desejo 

expansionista das fronteiras, marca característica da formação dos estados nacionais do 

século XIX.

A notícia da queda da monarquia do Brasil chocou particularmente os 

simpatizantes franceses de D. Pedro II que o tinham como um príncipe progressista e 

culto, refinado e proíundamente interessado nos assuntos científicos e nas inovações 

européias. Era como se fosse um golpe no elo de ligação de um país ‘exótico’ com o 

requinte do mundo europeu. Naquele momento, o Brasil se aproximava, segundo o 

olhar e para o desgosto de muitos franceses, do caudilhismo militar do continente latino- 

americano (Carvalho, 1998, p. 28). As marcas deixadas pela América Latina na 

exposição de 1889 foram:

Império pacífico e erudito, sobretudo quando personificado na figura do 

imperador Pedro II.3 Esta interpretação eurocêntrica do Brasil, foi fruto de um discurso 

continuamente repetido por diversos setores da intelectualidade brasileira da época, 

como a historiografia produzida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB).4 Esta visão de um país sui generis contribuiu ainda mais para o distanciamento 

político e cultural entre o Brasil e os demais países latino-americanos.5

“Imagens simpáticas mas bizarras. Países pobres, longínquos, 
atrasados. (...) O Brasil ficará na lembrança como uma grande 
plantação, graças ao seu jardim exótico; a Bolívia como uma gigantesca 
mina; a Argentina, país de imigrantes, os Estados Unidos do Sul”. 
(Pascal Ory. 1989. L’expo universelle. Bruxelles, Complexe, pp. 84-85. 
Apud. Pesavento, 1997, p. 198)

3 Para uma detida análise a respeito da construção simbólica da figura pública de d. Pedro II e das 
imagens imperiais do Brasil, consultar Schwarcz: 1998.
4 Cabe salientar o recente movimento da historiografia brasileira com relação aos seus marcos 
fundadores, a partir de diversas pesquisas originais, boa parte produzida a partir dos programas de pós- 
graduação. Entre outros, cita-se a contribuição de Ronaldo Vaimfas, limar de Mattos e István Jancsó e 
dos trabalhos por este orientados no departamento de História da Universidade de São Paulo.
5 Sobre o papel da interpretação dos intelectuais do pais no século XIX a respeito dos demais países 
latino-americanos (sobretudo os países do cone sul) na construção de uma identidade nacional brasileira, 
conferir o interessante artigo de Maria Lígia Prado (2001).
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Um dos recursos utilizados para demarcação deste diferencial foi a concepção de 

uma natureza brasileira exuberante e potencialmente transformadora dos destinos da 
nação. O Brasil possuía um riquíssimo meio físico, pouco conhecido e geralmente 
habitado por um povo extremamente primitivo que deveria ser modificado. Este imenso 
território deveria ser ocupado, conquistado para garantir à nação emergente a 
“unificação territorial”, ou seja, consolidar o corpo da pátria (Magnoli, 1997), exaltando 
a natureza na própria simbologia nacional do verde-amarelo (Chauí, 2001).

Como se sabe, em maio de 1876, por ocasião do Centenário da Independência 
dos Estados Unidos, foi inaugurada a Exposição Universal de Filadélfia, primeira a ser 
organizada fora do território europeu e que contou com a ativa participação do Brasil, 
inclusive com a presença do Imperador que fez parte da cerimónia de abertura. Era um 
momento de estreitamento de relações comerciais entre os dois países, sobretudo no que 
se refere à comercialização do café, pois o mercado consumidor norte-americano já era 
responsável pela compra de metade da produção brasileira (Pesavento, 1997, pp. 151- 
152).

Tais afirmações ganhavam cada vez mais o selo da cientificidade, à medida que 
as expedições científicas para conhecimento, ocupação e exploração de terras eram 
realizadas. Portanto, a prática de classificação dos objetos naturais pelas chamadas 
ciências naturais - Botânica, Zoologia e Mineralogia - bem como o conhecimento 
geográfico e antropológico sobre o meio, interferiram substancialmente nos destinos da 
sociedade, no que diz respeito à política económica agrícola e ao imaginário social do 

país (Domingues, 1995).

Neste sentido, foi de crucial importância a participação do Brasil nas Exposições 
Universais sediadas no continente europeu e nos Estados Unidos, para a construção de 
uma imagem mais próxima do país com as novas engrenagens internacionais da 
economia e da política do final do século XIX que elevava naquele momento o sonho 
do triunfo americano às alturas da modernidade.

No entanto, grande parte da intelectualidade brasileira do período evitava 
enquadrar o Brasil desta maneira, tão próximo dos demais países latino-americanos e 
esforçava-se para demarcar sempre o diferente, o específico da brasilidade evitando 
lembrar as semelhanças.
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O governo brasileiro comprometeu-se a levar uma amostra, a mais completa 
possível, do potencial que o país possuía, ou seja, matérias-primas e “produtos de 
sobremesa”: minérios, madeira, plantas exóticas e, claro, o café. Mas também, em 
relatórios posteriores, a Comissão Brasileira lamentava a ilusão da nação com as suas 
potencialidades naturais. Era preciso seguir o caminho da industrialização, da ciência e 
da tecnologia 6

6 Exposição Centenária da Filadélfia. Estados Unidos, em 1876. Relatório da Comissão Brasileira. 1878. 
Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, p.50 Apud. Pesavento, 1997, p. 160.
7 Para se ter uma idéia do ranking de medalhas cita-se que os Estados Unidos receberam 9. 846, 
Alemanha havia recebido 2.518, México 1.099, Inglaterra 838, Itália 574 e apenas 53 para França. 
(Pesavento, 1997, p. 214).

Em outra ocasião, no ano de 1892, era inaugurada uma nova exposição 
internacional em solo norte-americano, desta vez na cidade de Chicago, importante 
centro financeiro e comercial, tendo como motivo chave os quatrocentos anos da 
América. Era como se os Estados Unidos tomassem para si o papel de vanguarda do 
Novo Mundo, enquanto ampliavam suas áreas de influência na região a partir dos 
interesses políticos e económicos de consolidar-se enquanto liderança do vasto 
continente. Em 1893 foi aberta ao público afim de mostrar ao Velho Mundo, as 
potencialidades da raça americana, ligada por sua origem aos fundadores da civilização 
ocidental. A tônica das questões científicas deste evento ficou por conta da etnografia, 
havendo inclusive um “Congresso da Evolução”, no qual as idéias de Herbert Spencer 
foram apresentadas e debatidas, reforçando a inevitabilidade do domínio dos brancos, os 
mais fortes sobre os negros, índios e orientais, considerados mais fracos. (Pesavento, 
1997, pp. 205-218). Desta forma, os latino-americanos não estariam bem situados na 
configuração da civilização. Mesmo assim, o clima de cordialidade entre Brasil e 
Estados Unidos parece ter prevalecido diante dos grandes interesses económicos de 
ambas as partes.

Novamente o Brasil deu destaque ao café que ocupava a parte central do seu 
pavilhão, com direito à degustação da bebida pelos visitantes. Mas outras atividades 
também foram representadas, inclusive da indústria têxtil, equipamentos agrícolas, 
artigos de couro, farmacêuticos, entre outros, alcançando um número bastante 
significativo de medalhas no cômputo geral: 421.7 Interessante notar que o registro da 
participação brasileira, já no contexto republicano, foi marcado pelas publicações de 
cada estado na divulgação de seus produtos e recursos, diferenciando-se das
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participações anteriores, nas quais geralmente havia uma publicação sobre o Brasil 

como um todo

Ao mesmo tempo, percebe-se que a organização de congressos científicos 

aumentou significativamente neste período, muitos deles não mais vinculados às 

exposições universais, demonstrando um crescente grau de autonomia entre ambas 

manifestações sócio-culturais. O número mundial de cientistas cresceu muito e junto a 

ele, o número de publicações e eventos. Entre 1840 a 1860 foram realizados cerca de 50 

congressos e entre 1901 a 1914, mais de 2000 congressos, em sua grande parte, de 

natureza científica e técnico-profissional (Suppo, 2003, p. 6).

Um dos primeiros congressos científicos reconhecido intemacionalmente foi o 

de Estatística, em Bruxelas no ano de 1853, sendo o naturalista belga Jacques Quetelet 

responsável pela iniciativa de organização junto a outros peritos em estatística de vários 

países (Taton, 1969; Rosen, 1994, Kuhlmann Jr, 2001).8

Q

Cabe ressaltar que parte da historiografia reconhece a iniciativa de organização de congressos 
científicos, em moldes contemporâneos, ainda na primeira metade do século XIX. Cita-se a iniciativa do 
Barão de Humbolt que em 1828 reuniu em Viena mais de 1200 participantes voltados para as ciências. 
Em 1833, na cidade de York, se daria o primeiro Congresso Científico Inglês. Pouco tempo depois, na 
França foi elaborado um evento similar, na cidade de Caen. Em 1839. houve o primeiro Congresso 
Cientifico na Itália e em 1848, sob a presidência do naturalista e arqueólogo Redfield, ocorreu a primeira 
assembléia cientifica dos Estados Unidos (Teixeira, 2001, p. 86. nota 49)

Verdadeiro show de exibições, a Exposição de Chicago foi alvo de aplausos e 

criticas, sobretudo dos europeus Impressionantes construções monumentais de caráter 

efémero (gesso e estuque) foram erguidas, estátuas gigantes e de gosto duvidoso, 

principalmente aos padrões franceses, decoravam a exposição. Havia o Palácio das 

Mulheres, com referência à mulher moderna e à igualdade entre mulheres e homens, 

num momento de grande crescimento do movimento feminista naquele país. As crianças 

também foram brindadas com atrativos de brinquedos que reproduziam as novidades da 

exposição e livros que narravam as aventuras de personagens tipicamente americanos.

As Exposições Universais se configuraram num dispositivo cultural que, na 

segunda metade do século XIX conseguia conciliar a cientificidade do mundo com a 

oportunidade de divertimento e atrativo público, ou seja, a idéia de que a ciência e a 

técnica poderiam finalmente levar a felicidade ao alcance da humanidade (Heizer, 

2001).

Na Exposição Universal de 1878, realizada em Paris, ocorreram mais de 30 

e conferências sobre variados temas científicos, como Higiene,
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Posteriormente, a realização dos congressos científicos ganhou ares mais 
sofisticados em termos de cientificidade, distanciando-se do crescente apelo das 
Exposições Universais em termos de apresentar coisas extraordinárias ao público como 
maior destaque. Eles ocorriam paralelamente e foram ganhando respaldo da cultura 
científica internacional. Esta é uma das tradições científicas que permaneceu até os dias 
atuais, embora a complexidade das especializações tenha multiplicado as variáveis 
destes eventos num mesmo campo científico. No caso da medicina e saúde pública, os 
congressos gerais mantiveram certa regularidade ao longo do século XIX e XX, e como 
disciplinas de tradição mais institucionalizada garantiram desde o início um caráter 
internacional em termos de organização e participação.10 Interessante notar que, apesar 
desta autonomia, os congressos médicos em sua maioria, mantiveram a tradição de 
organizar Exposições Internacionais de Higiene, inclusive na América Latina, como 
será visto no capítulo 3 deste trabalho.

Muitos destes eventos, no início, não tinham uma coordenação internacional, 
apresentando ainda a configuração organizacional do país sede, com alguns membros 
estrangeiros convidados.9

9 Como exemplo, citam-se os congressos de astronomia que já em 1865 se autodenominavam internacionais, 
apesar de sua organização ser feita pela Astronomische Gesellschaft (alemã). Suppo, 2003, p. 7.
10 Para melhor visualização dos temas, datas e locais dos congressos médicos ocorridos, consultar em 
Anexos, Cronologia dos Congressos.

Na Exposição Universal de 1889, já citada, que comemorou o centenário da 
Revolução Francesa, também realizada em Paris, ocorreram mais de 60 congressos, 
sendo notória a complexidade das especializações. Com relação à área de Medicina, 
ocorreram congressos de Dermatologia e Sifiligrafía, Higiene e Demografia, 
Homeopatia, Medicina Legal, Medicina Mental, Medicina Veterinária, Otologia e 
Laringologia, Psicologia e Fisiologia e Química Terapêutica. ( Kuhlmann Jr., 2001,p. 
89).

Antropologia, Botânica, Geologia, entre outros. A partir deste evento, os congressos 
tomaram-se obrigatórios durante as feiras internacionais, incluindo comissões 
internacionais permanentes. Embora estivessem inseridos num espaço público que atraía 
milhares de expectadores, os congressos e as exposições científicas voltavam-se para 
públicos especializados ( Kuhlmann Jr., 2001, p. 83).



18

Integrando o movimento em direção aos valores da modernização e civilização, 
os cientistas do continente americano também fundaram diversas associações 
científicas, produziram diversas publicações e realizaram inúmeros eventos de caráter 
científico, oscilando entre o reforço do nacionalismo, da união americana e do 
intemacionalismo, variantes ideológicas que, longe de se excluírem, estiveram 
mescladas, impossibilitando muitas vezes, a percepção de uma tomada de posição 
evidente por parte dos países envolvidos (Navarro, 2002).

Contestar a ideia da América como terra imatura de natureza inferior e elevar os 
países latino-americanos ao panteão das nações cultas não era tarefa fácil, uma vez que 
a impregnação de rótulos como atraso, primitivismo e barbárie era muito recorrente na 
formação dos setores intelectuais destas regiões. Mas talvez, para alguns, a crença 
positiva de uma nova realidade a partir das conquistas científicas e do compartilhar de 
novas idéias os instigassem a participar destas reuniões científicas de modo a assumir o 
sonho e a missão de aproximar realidades adversas latino-americanas ao progresso das 
nações.

Está para ser feito um estudo mais aprofundado acerca da participação dos países 
latino-americanos nestes eventos, sobretudo no que se refere a esta dimensão científica 
dos congressos, pois até então, foram enfatizadas as participações latino-americanas 
através dos pavilhões e produtos exibidos. Permanece um mistério a participação de 
homens de ciência da América Latina nestes encontros mais especializados e seu papel 
na busca de situar o continente no caminho da ciência e da civilização.

11 Até agora poucos foram os trabalhos dedicados diretamente a este tema. Conferir Sagasti, 1989 e Zarranz. 1998.
12 D’Ambrósio, 2003; Teixeira, 2001; Benchimol, 1999.

Também no continente americano a realização dos congressos científicos 
acompanhou o processo de constituição do campo científico (Bourdieu, 1983). No 
entanto, percebe-se uma ausência de estudos mais sistemáticos a respeito dos mesmos.” 
As informações que existem geralmente aparecem dispersas em meio a outros assuntos 
tais como a participação de algumas figuras científicas, realizações de uma dada 
instituição científica ou como suporte documental para tratar de temas científicos 
debatidos.12 No caso específico daqueles ocorridos na América Latina, até então, não 
houve pesquisas mais aprofundadas (Weinberg, 1996).
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Já foi constatado por diversos estudos que o século XIX configurou-se como um 
momento especial no que diz respeito ao surgimento de sociedades científicas das mais 
diversas áreas nas Américas (Capei, 1993). Mesmo na Europa, que já contava com um 
número expressivo de associações científicas concebidas em séculos anteriores (Taton, 

1969; Henry, 1998; Burke,2002), pode-se afirmar que o século XIX testemunhou um 
novo dinamismo institucional, através da sofisticação de atividades científicas 
desenvolvidas pelas novas sociedades com objetivos diferenciados às precedentes.

Segundo o conceito de “formações” de Raymond Williams enquanto 
movimentos e tendências conscientes - literários, artísticos, filosóficos ou científicos- 
com que os “produtores culturais” têm sido organizados ou se têm organizado eles 
próprios, é possível compreender o surgimento de várias associações, ligas e sociedades 
profissionais ou multi-profissionais no período estudado (Williams, 1979).

Alerta-se para a importância de considerar as especificidades dos países ibero- 
americanos no que se refere ao processo de formação de associações científicas, tais 
como o contexto de emancipação e a necessidade de se obter intemacionalmente o 
reconhecimento de que as jovens nações também faziam parte do rol das “culturas 
civilizadas”.

No contexto de formação das nações independentes do continente americano, é 
de fundamental importância uma reflexão mais aprofundada sobre o papel que estas 
organizações científicas tiveram na construção do ideário nacional, abrindo 
possibilidade para não concebê-las como espaço de pensamento homogéneo e

Assim, compondo o movimento em tomo da busca da modernização e 
civilização, as Américas também fundaram diversas associações científicas, produziram 
diversas publicações e realizaram inúmeros eventos de caráter científico, oscilando 
entre o reforço do nacionalismo, da união americana e do intemacionalismo, variantes 
ideológicas que, longe de se excluírem, estiveram mescladas, impossibilitando muitas 
vezes, a percepção de uma tomada de posição evidente por parte dos países envolvidos. 
Nos Estados Unidos, junto aos demais países latino-americanos, a preocupação em 
legitimar o exercício de curar, contribuiu para a formação de sociedades médicas 
voltadas para a organização profissional do campo médico, procurando regulamentar o 
exercício da profissão (Starr, 1991).
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plenamente afinado com as expectativas do poder político do Estado, mas sobretudo 
como espaço de pensamento ambíguo e heterogéneo, no qual, por mais que houvesse a 
projeção do conhecimento científico como caminho para o chamado mundo civilizado 
europeu, sempre permaneceram os dilemas inquietantes do que deveria ser a ciência 
produzida nas Américas. Nem sempre a perspectiva dos homens de ciência eram as 
mesmas dos homens dos gabinetes políticos.

No entanto, a necessidade do diálogo entre ambas instâncias sociais foi 
extremamente marcante na modelação das nações emergentes. Se o Estado necessitava, 
por exemplo, do respaldo do conhecimento científico para o reconhecimento de suas 
potencialidades minerais, territoriais, vegetais e para a solução de problemas 
emergenciais como o controle de doenças epidêmicas, os cientistas necessitavam criar 
espaços de atuação e ampliação de suas relações científicas num meio muitas vezes 
adverso, pautado por prioridades político-económicas distantes dos seus interesses. 
Levando-se em consideração a complexidade destas negociações, é possível estabelecer 
outros enfoques de interpretação que possibilitem ver o surgimento das sociedades 
científicas no continente americano como um processo diferenciado, marcado pelas 
especificidades locais de cada região, mas também por traços semelhantes em termos de 
interesses e projeções científicas dos latino-americanos frente ao mundo.

Um estudo mais detido a respeito das relações científicas entre os próprios 
países latino-americanos pode revelar outras dimensões do projeto de ‘civilização dos 
trópicos’ por vias menos conhecidas e porque não dizer, desprestigiadas pela 
historiografia das ciências em geral (Weinberg, 1996).

É certo que muito já se estudou a respeito das relações científicas entre alguns 
centros científicos da América Latina com os centros científicos localizados na Europa e 
também nos Estados Unidos (Petitjean, 1992; Pyenson, 1993; Cueto, 1994a.; 
Hamburger, 1996). Contudo, pouco se fez a respeito das iniciativas que procuraram 
estreitar os laços de intercâmbio científico no próprio continente (Lopes, 2001). 
Também muito se falou a respeito da mundialização da ciência (Polanco, 1990) como 
difusão de valores, conceitos e paradigmas científicos predominantes em diversas partes 
do continente americano, mas pouco se escreveu a respeito das conexões científicas 
próprias da América Latina, mesmo que respaldadas por teorias gerais e produzidas em 
outras partes do mundo.
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Um primeiro passo para tentar estabelecer este novo olhar acerca da produção e 
difusão do conhecimento científico na América Latina é reconhecer a existência de

Mesmo havendo intensa atividade científica na América Latina ao século XIX, 
alguns setores sociais da época, inclusive parte dos próprios cientistas, muitas vezes, 
padeceram de baixa estima cultural e desconfiaram do efetivo valor que a interação 
científica entre países de passado colonial, carentes de recursos humanos e financeiros 
poderia trazer, no sentido de fazer emergir alguma excelência científica no continente 
latino-americano. Este quadro pessimista, muitas vezes foi contestado pela prática de 
outros membros esfera científica que, imbuídos de sua missão e crença no progresso das 
ciências, realizavam importantes trabalhos, tais como a organização de associações, de 
periódicos e de congressos.

Em que pese uma visão contemporânea ainda conservadora a respeito da 
produção do conhecimento científico, concebido apenas nos grandes centros do mundo, 
há de se reconhecer o papel fundamental do que se poderia chamar nova historiografia 
das ciências latino-americana.13 A importância das especificidades locais já foi 
destacada por muitos estudos sobre diversas áreas do saber, acerca não só da produção 
como também do nível de conhecimento científico produzido em meio a várias 
adversidades encontradas nas regiões ditas periféricas, como é o caso da América 
Latina. (Cueto, 1989, 1997). Tais enfoques trouxeram importantes contribuições para 
se pensar a dinâmica local e relacional de se fazer ciência com os demais centros 
• • • 14internacionais.

13 Atualmente já se pode contar com uma expressiva comunidade de historiadores latino-americanos 
dedicados aos estudos históricos sobre produção do conhecimento científico em vários países. Entre 
outros, conferir, Saldafia (1996), Cueto (1996, 1997), Quevedo (2000), Dantes (2000, 2001), Figueirôa 
(2000), Lopes (1998,2001).
14 Uma outra perspectiva para se pensar a interação relacional entre cientistas do mundo periférico e os 
cientistas dos grandes centros internacionais é a que vem sendo defendida por Pablo Kreimer, 
denominada ‘integração subordinada’, na qual uma determinada pesquisa integrada por um ou mais 
cientistas latinos, por exemplo, em centros internacionais pode ser reintroduzida no país de origem 
desenvolvendo estudos detalhistas acerca de um dado aspecto da pesquisa realizada (ciência

redes de intercâmbio científico que atuavam através de viagens científicas, contatos 
entre vários institutos, sociedades científicas e universidades, publicações e permutas de 
revistas, troca de diversos materiais e coleções, sobretudo no caso dos museus e 
realização de congressos e exposições científicas, entre outros. A constância e 
efetivação destas atividades ao longo do século XIX e início do século XX indicam que 
havia uma comunidade científica regional na América Latina bastante atuante.
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Muitos destes estudos dedicaram-se a história das ciências naturais, pois estas 
foram extremamente valorizadas no contexto nacionalista durante o século XIX. O

Os problemas relacionados às epidemias e ao saneamento urbano também 
passavam pelo crivo de alguns setores médico-científicos da época transformando aos 
poucos, a saúde pública em um campo de ciência médica aplicada e tecnologia. Os 
dados quantitativos relacionados ao nascimento e a morte tomaram-se mais sofisticados 
com os métodos de estatística demógrafo-sanitária, assim como determinados hábitos e 
comportamentos sociais tidos como inadequados passaram a constituir assuntos da 
agenda médica, forjando novas frentes de atuação ao saber médico como o alcoolismo e 
o tabagismo.

Diante de demandas tão complexas e diversificadas e, competindo com outras 
formas de práticas médicas, os médicos formados nas escolas regulamentadas de ensino 
de medicina, começaram a se organizar de maneira mais sistemática e efetiva, 
demonstrando o claro interesse em organizar a profissão e o campo de atuação médico, 
bem como combater práticas de cura irregulares, ou que chamavam de “charlatanismo”,

hipemormal), enquanto os grandes centros investigadores teriam capacidade para ampliar seu quadro 
teórico a partir de estudos diferenciados e apropriar-se desta “hiperespecificação”. Embora destaque tais 
diferenças que levam a idéia de subordinação, o autor também reconhece que tal relação pode ser 
entendida como estratégia de determinados grupos de pesquisadores latino-americanos para obtenção de 
informações, inserção internacional e financiamentos de pesquisa. Kreimer, 2000.
15 Exemplos deste tipo de reconhecimento por parte dos governos na América Latina: Sociedad de 
Ingenieros de Colombia como corpo legal consultivo em 1893; Instituto Geográfico Argentino, desde a 
sua fundação em 1879 comissionado pelo Estado a explorar e a reconhecer território argentino; Sociedad 
Geográfica de Lima, criada em 1891, com funções de estudo sobre os recursos naturais do país e apoio do 
governo. Capei, 1992, p. 412 e Pereira, 2003, pp.35-43.

conhecimento sobre as formas vivas e sua interação com a natureza tiveram estreita 
relação com a medicina (Edler, 2001a e 2001b; Caponi, 2002; Jen Li, 2002), havendo 
presença tanto de médicos em associações científicas promovidas por naturalistas como 
também a presença destes nas sociedades de medicina. Para as questões de maior 
interesse social como as reformas urbanas, iniciativas para o aprimoramento da 
produção agrícola e industrial, ferrovias, obras de engenharia e demarcação de 
fronteiras, muitas destas organizações eram tomadas como órgãos consultivos do 
governo para implementação de medidas. Ganhavam assim maior prestígio e maior 
poder de barganha por parte de seus membros no sentido de ampliarem sua esfera de 
influência, sobretudo perante os pares de mesmo ofício que desenvolviam e que, com o 
passar do tempo incorporaram contornos de especialidade do saber.15



Neste sentido, observa-se o crescente

processo de formação de sociedades médicas nacionais e regionais, muitas delas criadas

no inicio do século XIX. como mostra o quadro abaixo:

que os congressos médicos começaram a tomar corpo no continente americano.
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1887 
1888 
1890* 
1890* 
1890* 
1890*
1892 
1895

1900
1903
1904
1908
1911

1912
1915

Medellín - Colômbia 
Caracas - Venezuela 
Popayán - Colômbia 
Barranquilla - Colômbia 
Bucaramanga - Colômbia 
Cartagena - Colômbia 
Buenos Aires - Argentina 
São Paulo - Brasil

Buenos Aires - Argentina 
San Juan - Porto Rico 
Caracas - Venezuela 
Buenos Aires - Argentina 
Buenos Aires - Argentina

Córdoba - Argentina 
San Juan - Porto Rico

Data de Fundação 
1827 
1828 
1829 
1836 
1847 
1852 
1854 
1860* 
1869 
1873 
1875 
1884 
1886

Local__________________
Caracas - Venezuela 
Caracas - Venezuela 
Rio de Janeiro - Brasil 
México - México
Washington - Estados Unidos 
Montevidéu - Uruguai
Lima - Peru
Caracas - Venezuela 
Santiago - Chile 
Bogotá - Colombia 
Buenos Aires - Argentina 
Lima - Peru
Rio de Janeiro - Brasil

Sociedades__________________________
Sociedad Médica de Instrucción
Sociedad Médica de Caracas
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro** 
Academia de Medicina de México
American Medicai Association
Sociedad de Medicina Montevidcana
Sociedad Médica de Lima
Sociedad Médico-Quirúrgica
Sociedad Medica
Sociedad de Medicina y Ciências Naturales 
Círculo Médico Argentino
Academia Libre de Medicina***
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro
Academia de Medicina de Medellín 
Colégio de Médicos Venezolanos 
Sociedad dc Medicina
Sociedad de Medicina
Sociedad de Medicina
Sociedad de Medicina
Sociedad Médica Argentina
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo
Centro de Estudiantes de Medicina 
Asociación Médica de Puerto Rico 
Academia Nacional de Medicina 
Sociedad de Obstetricia y Ginecologia 
Sociedad Médica de la Província de Buenos 
Aires
Círculo Médico de Córdoba
Academia de Medicina de Puerto Rico

Quadro 1: Algumas Sociedades de Medicina nas Américas (século XIX e início do século XX)1

Estas associações científicas tiveram um papel fundamental em atividades de 

produção e divulgação científicas. Sem dúvida, a realização de congressos médicos 

científicos era uma das formas mais efetivas da comunicação mundial e é neste sentido

num movimento bastante amplo e internacional.

16 Na Europa, em 1905, uma liga internacional contra o charlatanismo foi formada e em 1925 já contava 
com mais de 200 países. Gelfand. 1993, p. 1136.
17 Dados obtidos em Capei, 1992, p. 426-428; Teixeira, 2001, p. 20 ; Ferreira et al., 1997/1998. p. 477 e 
na coleta de fontes feita para a pesquisa. Este é um levantamento parcial situando principalmente as 
sociedades gerais de medicina, mas é pertinente salientar que no começo dos novecentos, há um 
incremento de sociedades médicas dc ramos especializados como obstetrícia e ginecologia, neurologia, 
psiquiatria e dermatologia, entre outras, além da medicina veterinária, odontologia e farmácia. *data 
aproximada, segundo informações encontradas em Capei, op.cit. ** Passa a se chamar Academia Imperial 
de Medicina em 1835 e no período republicano, a partir de 1889. Academia Nacional de Medicina. 
***Em 1888 foi fundada a Academia Nacional de Medicina, sobre as bases da antiga Academia.
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“Coube ao nosso país e a iniciativa da Sociedad Cientifica 
Argentina, a honra de realizar o primeiro Congresso Científico Latino- 
Americano que se reuniu em Buenos Aires em 1898, e cujo êxito 
brilhante foi a primeira e eloquente demonstração do grau considerável 
de adiantamento alcançado pela ciência em nossas jovens nações 
americanas.

Francisco Sagasti (1989) já havia destacado a importância de se conhecer 

melhor os esforços ocorridos para intercambiar informação científica e para estabelecer 

vínculos pessoais entre os pesquisadores do continente americano através da 

organização de congressos científicos latino-americanos, iniciados em 1898 na cidade 

de Buenos Aires e que tinham, como o próprio nome indica, a pretensão de reunir os 

trabalhos científicos produzidos nas diversas áreas. Assim, congregava sessões de 

engenharia, direito, matemáticas, ciências físicas e químicas, ciências naturais, 

antropológicas e etnológicas, ciências pedagógicas, agronomia e zootecnia, além é 

claro, das ciências médicas e higiene.18

de Medicina em 1835 e no período republicano, a partir de 1889, Academia Nacional de Medicina. 
***Em 1888 foi fundada a Academia Nacional de Medicina, sobre as bases da antiga Academia.
18 Dada a dimensão do repertório documental prevista para realização desta pesquisa, esses congressos 
não serão contemplados em termos de uma análise como serão os congressos específicos de medicina. 
Sobre os congressos científicos latino-americanos, consultar Sagasti e Pavez , 1989; Zarramz, 1998.

Doravante CMLA.

Apesar da significativa participação da sessão médica nestes fóruns mais amplos 

de reunião científica no continente latino-americano, é possível afirmar que a 

complexidade das ciências médicas, o processo de profissionalização e a ampliação do 

campo de atuação médico, fizeram com as comunidades médicas sentissem a 

necessidade de um espaço próprio e especializado nas questões de medicina e áreas 

afins, ou seja, percebe-se uma valorização maior por parte dos profissionais aos eventos 

de caráter exclusivo de medicina.

Uma fala significativa sobre esta diferenciação foi a do secretário geral da 

comissão organizadora do 2o. Congresso Médico Latino-Americano19 - o médico 

Gregorio Araoz Alfaro - ocorrido em 1904, na Argentina, que assim se manifestou a 

respeito daquela iniciativa comparada aos congressos científicos latino-americanos:

Estas associações científicas tiveram um papel fundamental em atividades de 

produção e divulgação científicas. Sem dúvida, a realização de congressos médicos 

científicos era uma das formas mais efetivas da comunicação mundial e é neste sentido 

que os congressos médicos começaram a tomar corpo no continente americano.
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Os congressos médicos fizeram parte de um processo mais amplo de 
profissionalização especializada e acadêmica da prática médica e possibilitou diferentes 
manifestações da atividade, ganhando significados diferenciados, dependendo da 
expectativa dos participantes. Funcionavam como espaço de divulgação das novidades 
com relação a teorias e práticas médicas, tanto para aqueles profissionais já formados, 
como para os estudantes de medicina. Nos anais destes encontros é perceptível o grande 
número de público espectador, sempre muito superior ao número de inscrições com

Como se verá mais adiante, o número de médicos participantes dos congressos 
médicos era bastante expressivo, geralmente bem maior se comparado ao número de 
participantes dos congressos científicos gerais ocorridos na América Latina. À guisa de 
exemplo, cita-se o caso do Io. CMLA que contabilizou em tomo de 494 congressistas, 
sendo 129 médicos (Zarranz, 1998, p. 102) e o 5o. Congresso Científico Latino- 
Americano ocorrido no Rio de Janeiro em 1905, que contou com a inscrição de cerca de 
630 congressistas (Ribeiro, 2002, p. 46), sendo que pelo menos 201 eram médicos.21

70 Informe dado por Gregorio Araoz Alfaro na sessão inaugural do 2o. Congresso Médico Latino- 
Americano. In: Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo I. Buenos Aires: 
Imprenta y Casa Editora de Coni Hennanos, 1904, p. 35. Tradução e grifo meus.

Contagem feita a partir do capítulo III “Membros Honorários e efetivos, participantes estrangeiros.” 
Tomo I, Terceira Reunião do Congresso Cientifico Latino-Americano, 1905, Rio de Janeiro. CD-Rom. 
Ribeiro, 2002, p. 51-126.
22 No caso do Primeiro Congresso Científico Latino-Americano foram 53 trabalhos, num total de 94, 
representando 56.3%. Já os trabalhos das ciências médicas e higiene no Quinto Congresso Científico 
Latino-Americano contabilizaram 43, num total de 112, representando 37.4%. Ver Zarranz,1998, p. 102 e 
Andrade, 2002, p. 104.

Já os congressos médicos latino-americanos mantiveram uma média de 400 
participantes, chegando a reunir mais de 1000 médicos por ocasião do 4o. CMLA 
ocorrido no Rio de Janeiro em 1909. Mesmo assim, destaca-se a forte tradição dos 
profissionais médicos em participarem dos eventos científicos internacionais e 
regionais, pois mesmo no caso dos congressos científicos latino-americanos, a sessão de 
medicina e higiene eram as que apresentavam um número maior de trabalhos.

Mas devemos ao Chile, a essa irmã ativa e lahoriosa do além dos 
Andes, a realização, dois anos depois, do Primeiro Congresso Médico 
Latino-Americano e Exposição Internacional de Higiene. E este novo 
passo mais atrevido que o primeiro, dado por nós, posto que restringe às 
ciências médicas exclusivamente o campo de atividade desta assembléia, 
foi também decisivo e fixou de um modo definitivo a forma destes 
grandes certames médicos, que seguirão realizando-se periodicamente, e 
que irão especializando-se e subdividindo-se mais e mais em cada nova 
reunião, seguindo assim as leis universais do moderno progresso. ”20
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A comunidade de profissionais ligados à medicina foi um dos grupos mais 
atuantes em termos de participação e organização de encontros científicos, geralmente 
promovidos pelas associações médicas ou sociedades de medicina. Estas últimas 
desempenharam um papel importante na propagação da ciência e no ideário cientificista 
e, especialmente nos congressos, participaram ativamente dos mesmos, principalmente 
na organização e divulgação (Capei, 1992, pp. 426-428).

0 processo da especialização e profissionalização motivou não só a criação de 
associações de profissionais ligados à medicina como também fomentou a necessidade

O mesmo autor, ao citar uma ampla listagem das sociedades científicas surgidas 
nas Américas durante o século XIX e primeira metade do século XX, deixa claro que o 
fenômeno das especializações científicas vai aos poucos transformando também o locus 
privilegiado de produção científica. No entanto, algumas áreas tiveram a preocupação 
de delimitar suas especificidades de atuação profissional já no começo do século XIX, 
como na medicina.24

23 Em sua análise a respeito das discussões científicas e filosóficas em tomo da constituição do continente 
americano, o historiador Antonello Gerbi (1996, capitulo 6) afirmou que houve por parte dos latino- 
americanos muito mais reações hostis às teorias européias de inferioridade da América que propriamente 
polêmicas, uma vez que estas pressupõem diálogo entre os interlocutores, no caso, pensadores europeus e 
pensadores americanos. Destaca também uma maior frequência destes protestos por parte da América no 
século XIX.

Ver quadro 1.

Horacio Capei alertou para a importância de se considerar as especificidades dos 
países ibero-americanos no que se refere ao processo de formação de associações 
científicas, tais como o contexto de emancipação e a necessidade de se obter 
internacionalmente o reconhecimento de que as jovens nações também faziam parte do 
rol das “culturas civilizadas”.23 Segundo Capei, sempre houve interesse científico nestas 

primeiras sociedades do continente, vinculado a um contexto claramente nacionalista na 

vontade de pôr a ciência a serviço do progresso e da transformação do país. Além do 
interesse no desenvolvimento do conhecimento científico, as sociedades científicas 
tinham a necessidade de mostrar o valor de sua própria cultura, muitas vezes como 
reação diante de juízos equivocados sobre o continente americano (1992, p. 412-413).

trabalhos a serem apresentados como monografias, comunicações, conferências, além 
das discussões e debates entre os pesquisadores. Para estes, os congressos 
proporcionavam uma valiosa oportunidade de crescimento e reforço do slatus perante a 
comunidade de profissionais.
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O esforço dedicado à realização e à manutenção destas reuniões indica a 
existência de um movimento de organização dos setores médicos e uma interação entre 
os cientistas latino-americanos ligados à medicina mais efetiva do que aparentemente 
consta nos estudos existentes. Em geral, os congressos eram total ou parcialmente 
organizados pelas sociedades médicas locais que estabeleciam normas de participação, 
tais como havia para o ingresso na própria associação. Estas normas eram traduzidas em 
formato de Estatutos e Regimento, o que definia quem poderia ou não fazer parte 
daquele circuito de informações, funcionando portanto, como reforço da delimitação do 
campo profissional do médico e de outros profissionais de áreas afins.

de realização de congressos específicos da área, num momento em que o papel 
crescente do Estado na vida social ampliou as possibilidades de atuação dos cientistas 
em geral que poderiam dedicar-se à resolução de problemas concretos. No campo da 
medicina, os problemas sanitários eram prioridade. Desta forma, os congressos médicos 
também podem ser aqui entendidos como uma forma de diálogo entre poderes públicos 
e expoentes médicos, pois tinham como um de seus objetivos, além da aproximação 
entre os profissionais médicos da América, resultados práticos das deliberações como 
ligas internacionais, convenções, leis e regulamentos da polícia sanitária de caráter 
internacional e melhoramentos das condições de vida em geral das sociedades.25

Discurso da Sessão de Abertura do Presidente da Comissão Organizadora do Io. Congresso Médico 
Latino Americano, Dr. Manuel Barros Borgono. In: Actas y Trabajos, tomo I, 1901, pp. 7-11.
26 Transactions of The First Pan-American Medicai Congress, 1895.

Sabe-se, por exemplo, que os congressos médicos pan-americanos tiveram seu 
início em 1893 na cidade de Washington, por iniciativa da Associação Médica 
Americana, reunida em Washington em maio de 1891, a partir de um convite aos 
professores de medicina do “Hemisfério Ocidental” para que se reunissem nos Estados 
Unidos, formando um Congresso Médico Americano Intercontinental, ou seja, não se 
restringia à participação dos países da América. A comissão encarregada das 
designações deveria nomear um vocal para cada Estado, Território e para cada um dos 
corpos do Exército, da Marinha e do Serviço de Hospitais Marítimos. Foi feito o envio 
do material do congresso médico ao Secretário de Estado, e posteriormente houve 
aprovação do Presidente dos Estados Unidos, William Pepper que estendeu convite aos 
demais países da América em 1892.26 Segundo o regulamento do congresso, o objetivo 
era o de proporcionar intercâmbios entre os vários países participantes e gerar 
benefícios materiais e intelectuais à medicina nas Américas. O segundo congresso
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médico pan-americano veio a ocorrer em 1896 na cidade do México; o terceiro em 
1901, em Havana; o quarto em 1905 na cidade do Panamá, o quinto em 1908 na cidade 
de Guatemala e em 1913 houve a adesão ao 5o. CMLA. compondo o Sexto Congresso 
Médico Pan-Americano na cidade de Lima.

Percebe-se nesta série de eventos que a preocupação central referia-se à 
uniformidade do ensino médico no continente americano, ao estudo relativo a uma 
farmacopéia pan-americana para investigação dos potenciais medicinais das diversas 
plantas do continente e a adoção conjugada entre os países de algumas medidas de 
saúde pública, as convenções sanitárias pan-americanas.

Paralelo à ocorrência dos congressos médicos pan-americanos, as comunidades 
médicas dos países latino-americanos organizaram também reuniões médico-científicas, 
totalmente autónomas com relação aos Estados Unidos e Europa. Por iniciativa de um 
comité formado pelo concurso de várias corporações médicas existentes no Chile, 
inaugurou-se em 1901 o Primeiro Congresso Médico Latino-Americano (CMLA), 
seguido pelo segundo em Buenos Aires em 1904, o terceiro em Montevidéu em 1907, o 
quarto no Rio de Janeiro em 1909, o quinto em Lima em 1913 e o sexto na cidade de 
Havana em 1922.

Se os objetivos entre uma série e outra de eventos se assemelhavam muito ao 
buscar uma maior aproximação entre os profissionais americanos do Norte, Centro e Sul 
da América, o tipo de participação e as questões discutidas se diferenciaram à medida 
que as séries se desenvolviam ao longo dos anos. Assim, nos congressos médicos pan- 
americanos houve maior participação dos países da América Central e do norte da

Desde o primeiro evento, mais de 20 seções foram consideradas, demarcando a 
especialização das áreas médicas.27 No bom espírito pan-americano, os idiomas aceitos 
eram o inglês, francês, espanhol e português, sendo que 16 países participaram do 

28 evento.

^7 . . •As seções médicas eram: Medicina Geral, Cirurgia Geral, Medicina Militar e Cirurgia, Obstetrícia, 
Ginecologia e cirurgia abdominal, Terapêuticas, Anatomia, Fisiologia, Doenças infantis, Patologia, 
Oftalmologia, Laringologia e Rinologia, Otologia, Dermatologia e Sifilografia, Ortopedia, Higiene, 
climatologia e demografia, Higiene marítima e quarentena, Doenças mentais e sistema nervoso, Cirurgia 
oral e dental, Pedagogia médica, Jurisprudência médica, Cirurgia Setor ferroviário.

Os países participantes foram: Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Egito, Espanha, 
Estados Unidos, Haiti, Honduras Britânica, Bermudas, Jamaica, México, Peru, Trinindad e Venezuela. O 
Brasil teve participação em algumas das reuniões médicas pan-americanas. Pode ser constatada sua 
participação Terceiro Congresso Médico Pan-Americano, ocorrido em 1893, na cidade do México e no 
Quinto Congresso Médico Pan-Americano realizado na Guatemala em 1908.
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América Latina comparado à participação dos países do Cone Sul, por exemplo. Estes 
tiveram papel decisivo na dinâmica dos congressos médicos latinos, sediando grande 
parte destes e contando com maior participação de médicos argentinos, chilenos, 
uruguaios e brasileiros.

Já os temas centrais de cada série ocorrida durante as duas primeiras décadas do 
século XX podem ser resumidos grosso modo em preocupações comuns no que diz 
respeito à equivalência do ensino médico no continente; a adoção formal por todos 
governos americanos de uma farmacopéia pan-americana, enumeração e classificação 
de todas as plantas medicinais indígenas, ao conhecimento da flora americana com 
interesse na produção de remédios; a luta antituberculosa no continente e a criação de 
cátedras de medicina legal.

No entanto, diferenciavam-se no que diz respeito aos interesses regionais e à própria 
influência norte-americana nos assuntos de saúde pública e controle de doenças 
epidêmicas ou não. As decisões tomadas nos congressos médicos pan-americanos 
estavam muito mais afinadas com as resoluções tomadas nas Conferências Sanitárias 
das Repúblicas Americanas, ou seja, com o que depois veio a se chamar Organização 
Pan-Americana de Saúde - OPS.29 Esta organização sanitária promoveu ao longo dos 
anos encontros periódicos para discutir e deliberar acerca de acordos internacionais de 
vigilância sanitária e controle epidêmico no continente americano, realizados com 
intervalos de dois anos ou mais, variando o país-sede. É interessante notar que algumas 
iniciativas anteriores tiveram um papel importante na configuração desta organização. A 
Primeira Conferência Pan- Americana ocorreu no ano de 1889 em Washington, 
antecedida e fortemente influenciada pelas discussões desenvolvidas no Congresso 
Sanitário Americano ocorrido em Lima um ano antes (Paz Soldán, 1949, pp. 24-29).

Mas foi no ano de 1902, por ocasião da Segunda Conferência Pan-Americana 
ocorrida na cidade do México que a Organização Sanitária Pan-Americana foi 
oficializada, inaugurando a série das conferências: a primeira realizou-se em 
Washington, em 1902; a segunda ocorreu em 1905, também na cidade de Washington; a 
terceira ocorreu em 1907 na cidade do México; a quarta entre dezembro de 1909 e 
janeiro de 1910, na cidade de San José, Costa Rica; a quinta em 1911 na cidade de 
Santiago; a sexta conferência na cidade de Montevidéu em 1920; a sétima em Havana

Para saber mais sobre a história da OPS, consultar Pro Salute Novi Mundi, 1992.
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Os congressos médicos pan-americanos mantiveram relativa sintonia com as 
resoluções encaminhadas nas convenções sanitárias e recomendavam obras de 
saneamento e medidas sanitárias visando os portos americanos da costa do Pacífico para 
o combate da peste bubônica e febre amarela; o estabelecimento de um ministério de 
saúde pública em cada país e de um sistema quarentenário uniforme para os países 
americanos; a criação de uma Comissão Sanitária Internacional Pan-Americana 
Permanente e a insistência na recomendação da adoção da Convenção Sanitária 
Internacional do México de 1907, inclusive pelas colónias européias que deveriam se 
submeter às convenções pan-americanas.

Já nos congressos médicos latino-americanos, embora houvesse votações 
vinculadas a questões de higiene e saúde pública do continente, não foram citadas as 
referências dos acordos firmados nas Conferências Sanitárias das Repúblicas 
Americanas, pelo menos nos primeiros anos. Buscavam mais criar mecanismos 
independentes entre os países vizinhos em termos de defesa sanitária internacional.

Além deste fator de ordem estrutural com relação à organização de um evento 
desta envergadura, outra possibilidade pode ser aventada, qual seja, a resistência por 
parte de alguns setores médicos no que se refere a uma maior aproximação com os

Outro ponto a ser destacado refere-se à dificuldade de interação de alguns dos 
países latino-americanos nas primeiras reuniões das Conferências Sanitárias Pan- 
Americanas e nos Congressos Médicos Pan-Americanos. Venezuela e Argentina 
chegaram a oferecer-se para sediá-los em 1899 e 1903, respectivamente o que não veio 
a ocorrer. Os motivos não puderam ser esclarecidos, mas é possível destacar aqui não só 
a dificuldade de levar adiante tal proposta por parte de outros segmentos médicos que 
não participaram destas reuniões, como também o paralelismo de atividades com os 
congressos médicos latino-americanos. Por exemplo, já havia a previsão de que em 
1904 haveria o Segundo Congresso Médico Latino-Americano em Buenos Aires.

no ano de 1924, na qual se formulou o Código Sanitário Pan- Americano; a oitava 

ocorreu em Lima no ano de 1927, na qual houve recomendação para a criação dos 
Ministérios de Saúde como órgãos dos Estados; e a nona se deu em 1934 na cidade de 
Buenos Aires (Paz Soldán, 1949, pp. 24-32; pp. 183-193)?°

30 É pertinente salientar que a dinâmica destas Conferências, decorrido quase um século, se mantém até 
os dias de hoje.
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Estados Unidos, debate este que permeou diversas outras manifestações de cooperação 
internacional na América e que será tema do capítulo 5.

Salienta-se ainda que o material produzido pelos congressos médicos, sobretudo 
no formato de anais, constitui uma fonte muito importante para se avaliar o que era 
entendido como determinada ciência numa dada época, no caso, a medicina, quais as 
questões mais centrais que ocupavam os médicos, como seu campo de conhecimento 
era subdividido. Infelizmente, alguns volumes não foram localizados durante a extensa 
pesquisa realizada nos diversos arquivos visitados. Mesmo assim, acredita-se que mais 
de 80% do material tenha sido levantado, o que possibilita uma boa amostragem do que 
foram estes eventos e seu potencial com relação a outras pesquisas voltadas para a 
história da medicina. Foram os extensos anais, junto a outras fontes complementares 
como boletins, matérias de revistas médicas, jornais, entre outras que possibilitaram a 
apreensão dos dados relativos aos congressos e que constam neste trabalho.31

31 Para uma melhor visualização do montante do material localizado sobre os congressos médicos latino- 
americanos e brasileiros, consultar o item Fontes da Bibliografia.
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A iniciativa de organização de um congresso latino-americano de medicina partiu de 

um prestigioso grupo de médicos chilenos nos anos finais do século XIX, componentes 

representativos da Sociedad Médica de ChUe\ de sua publicação, a Revista Médica de 

Chile2 e de cargos vinculados à faculdade de medicina e à saúde pública Tratava-se dos 

doutores Manuel Barros Borgono3, Octavio Maira4 e Alcibiades Vicencio5, todos 

professores da Faculdade de Medicina de Chile, sendo que os dois primeiros eram membros 

do Conselho de Instrução Pública e do Conselho Superior de Higiene, respectivamente6. 

Pela leitura dos relatos e literatura existente acerca do assunto, percebe-se que havia 

insatisfação por parte de setores expressivos da medicina chilena com relação às

1 A Sociedad Médica de Chile foi fundada em 1869 por um grupo de 35 componentes, entre professores e 
estudantes de medicina da Escola de Medicina, que funcionava precariamente nas dependências do Hospital de San 
Juan de Díos. desde sua fundação em 1833 até meados de 1860 quando foi construído um edifício próprio nas 
imediações. A Sociedade funcionou também como espaço complementar da formação dos médicos e caracterizou- 
se pela ativa participação de estudantes. Ver Salcedo, 1930. pp. 395-398 e Parra. 1999.
2

A Revista Médica de Chile também foi iniciativa da Sociedad Médica de Chile, especificamente do médico 
alemão e professor da Escola de Medicina. Germán Schneider (1820-1884). primeiro diretor do periódico Após 
algumas discussões, iniciou suas publicações em 1872, como meio efetivo para difundir as ciências médicas e 
naturais, sobretudo entre os estudantes. Interessante notar que esta é a revista mais antiga de medicina da América 
Latina ainda vigente e com projeção internacional. Teve uma única interrupção em suas publicações no ano de 
1879 com a Guerra do Pacífico. Ver. Bome. 1930, pp. 297-310; Parra. 1999.
3 Manuel Barros Borgono. nascido em 1852, formou-se em medicina no Chile em 1874. Posteriormente. viajou 
para Paris estudando com grandes mestres como Lister e Claude Bemard. Em 1879 regressou para o Chile, atuando 
significativamente como médico na Guerra do Pacífico. Atuou em várias especialidades como a ginecologia, 
obstetrícia, pediatria, oftalmologia e neurologia. Mas o maior destaque de sua atuação foi no campo da cirurgia, 
considerado pela historiografia da medicina chilena como o introdutor dos métodos anti-sépdcos e assépticos no 
piais, após nova viagem feita a França em 1882. Foi presidente da Sociedad Médica de 1885 a 1889, presidente da 
comissão organizadora do Io. Congresso Médico Chileno em 1889 e diretor da Faculdade de Medicina de 1889 a 
1895. Também assumiu alguns cargos públicos em Santiago e foi reitor da Universidad de Chile de 1901 a 1903, 
quando faleceu, segundo consta em estudos biográficos, p»r compócaçõcs cerebrais relacionadas à sífilis contraída 
em Paris. Madnd. 1995. prp. 468.
4 Octavio Maira González nasceu em 1865. foi professor de Patologia Interna e membro do Conselho Superior de 
Higiene. Também foi secretário da comissão organizadora do Io. Congresso Médico Chileno cm 1889.
5 Nascido em 1853. Alcibiades Vicencio formou-se em medicina em 1883 e logo foi enviado ptela Escola de 
Medicina à Alemanha piara estudar ginecologia, p»is esta era uma das estratégias piara garantir especialistas com 
formação nos grandes centros europeus Quando retomou ao Chile, Vicencio foi incorporado à cátedra de 
ginecologia, junto ao professor Roberto Moericke. Em 1899 viajou novamente a Europa, voltando no ano seguinte 
com a novidade da anestesia raqui para suprimir a dor no parto. Foi membro da Junta de Beneficência de Santiago, 
mas pior desentendimentos acabou sendo expulso. Criou em 1906 o Instituto de Puericultura, sendo seu diretor até o 
ano de seu falecimento em 1913.
6 Para conferir os demais membros da comissão organizadora, consultar quadro 1 constante deste capítulo.
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Mesmo havendo reformas políticas liberais e modemizadoras no país ao longo da 

segunda metade do século XIX, algumas demandas médicas não teriam sido atendidas 

prontamente e a iniciativa dos congressos médicos, além de uma oportunidade para 

atualização e debates sobre assuntos específicos da área médica, pode ser vista como mais 

um elo de diálogo entre os profissionais da medicina com as autoridades governamentais.

Não é preciso dizer que o Chile, tal qual os demais países latino-americanos, havia 

sido alvo das epidemias, sobretudo de cólera e tifo nos anos finais do século XIX e início 

do século XX. No entanto, face aos gastos da Guerra do Pacífico8 e à política expansionista 

das fronteiras chilenas, muitas das solicitações médicas do período não foram atendidas a 

contento, como por exemplo, o sistema de esgotos e saneamento básico, o investimento em 

pesquisas laboratoriais e o aprimoramento das condições de ensino médico (Madrid, 1995, 

p. 476)

autoridades governamentais do pais no que se refere a falta de apoio financeiro e estrutural 

para os assuntos de ensino medico, higiene e saúde pública '

7 Foram consultadas algumas obras de cunho memorialista a respeito da história da Faculdade e da Sociedade 
de Medicina do Chile (Bome. 1930 e Salcedo. 1930), além de um estudo clássico de história da medicina 
chilena (Madrid. 1995).
8 A Guerra do Pacífico ocorreu entre os anos de 1879 a 1883 e envolveu os países da Bolívia. Peru e Chile, 
devido à disputa pela exploração do salitre para posterior exportação na região do litoral de Antofagasta. Tal 
situação tomou-se ainda mais grave com a afiança dos interesses da burguesia chilena aos interesses 
capitalistas internacionais de nações européias na região, sobretudo a Inglaterra. O Peru se afiou à Bolívia. 
Sua recusa em dar garantias de neutralidade fez com que o Chile também lhe declarasse guerra em abril de 
1879. Devido às adv ersidades climáticas e geográficas da região do deserto, a guerra se deu por batalhas no 
mar, posteriormentc vieram as campanhas no sul (Tacna), sendo que em 1881 as tropas chilenas tomaram 
Lima. A partir daí a guerra se configurou em enfrentamentos ocasionais e negociações diplomáticas que se 
arrastaram até a assinatura do Tratado de Ancón em outubro de 1883. A ocupação chilena no Peru se estendeu 
até 1884. O mapa da América Latina após este sangrento conflito foi bastante modificado, saindo o Chile 
vitorioso, recebendo as duas províncias peruanas de Antofagasta e Tarapacá e retirando da Bolívia a saída 
para o mar. Para maiores informações a respeito desta quase desconhecida parte da historia latino-americana 
para os brasileiros, ver: Contreras & Cueto, 2000: Villalobos. 2002; Eyzaguirre. 2000. Para saber a respeito da 
posição do Império Brasileiro frente a este conflito, consultar Santos. 2002.

Embora os governos tivessem implementado leis e decretos de regulamentação 

sobre os problemas higiénicos e sanitários, não havia uma autoridade central nem uma 

legislação coordenada para o país. O Conselho Superior de Higiene Pública e o Instituto de 

Higiene, criados em 1892, só tinham papel consultivo e estavam subordinados ao 

Ministério do Interior. E o projeto de um Código Sanitário desde início do século XX só foi
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apresentado em 1910 à Câmara dos deputados sendo aprovado em 1912 e no Senado, 

somente em 1918'9

As relações entre poderes públicos e medicina no Chile eram muito fortes, mas 

também repletas de reivindicações e solicitações de ambas as partes. Embora com quase 20 

anos decorridos após a Guerra do Pacifico, percebe-se que esta fase da história do Chile 

marcou profundamente o país em seu nacionalismo e em sua perspectiva de expansão 

enquanto nação hegemónica dos negócios do Pacífico no continente sul-americano. No 

caso da medicina, a tradição da cirurgia militar, que já vinha sendo desenvolvida pelos 

médicos chilenos nas diversas campanhas que envolveram o pais no século XIX, foi ainda 

mais fortalecida com o advento desta guerra que coincidiu com o período conhecido na 

história da medicina chilena como medicina positivista e liberal (Madrid, 1995)

9 Lei n. 3385 de 22 de maio de 1918. responsável pela criação não só do Código Sanitário como da Direção Geral 
de Saúde. Ver Madrid, 1995, p. 476.
10 O regulamento foi inspirado nos serviços sanitários dos exércitos europeus e estava organizado em três níveis: os 
hospitais bases, os hospitais volantes e ambulâncias e os cirurgiões regimentais. Madrid, 2005, p. 401.
11 Para as embarcações utilizadas nas batalhas navais da guerra, foram recrutados cirurgiões navais, sendo que 
alguns barcos funcionavam como verdadeiros hospitais flutuantes. O corpo sanitário do Exército mobilizou em 
1879 um total de 78 cirurgiões, 12 farmacêuticos e 118 praticantes para as primeiras batalhas em Tarapacá. Ver 
Madrid. 1995, p. 400.

Entre sucessos e fracassos do serviço implantado, destaca-se que o conflito 

fomentou a expansão da rede hospitalar em várias partes do país para atendimento dos 
feridos e o envolvimento de setores médicos nas campanhas de guerra.11 Tais 

acontecimentos foram amplamente citados nos registros de memória oficial da medicina 

chilena como sentimento de fraternidade, cooperação e orgulho nacional entre seus 

membros. No final do século XIX reforçou-se ainda mais a participação de médicos em 

cargos públicos não só relacionados à saúde como também no nível parlamentar e até

Na iminência do conflito, os estudantes de medicina ofereceram seu apoio ao 

governo, dispostos a participar da assistência aos feridos. Formou-se uma comissão de 

professores e alunos na Escola de medicina, junto a outros médicos, no sentido de organizar 

um serviço sanitário militar completo. O governo do Chile organizou formalmente em maio 

de 1879 um Serviço Médico do Exército, cujo primeiro regulamento foi redigido pelo 

diretor da Escola de Medicina, Wenceslau Díaz.10
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presidencial, havendo inclusive fortes relações de parentesco entre médicos e políticos 

(Madrid, 1995, pp. 462-473).

A experiência militar de guerras no Chile contribuiu para o desenvolvimento da 

cirurgia na medicina do país, refletindo tal característica no Primeiro Congresso Médico 

Latino Americano (doravante CMLA), organizado pelos chilenos, pois foi uma das áreas 

médicas do evento que teve grande número de trabalhos apresentados e publicados. 

Também foi organizada na Exposição Internacional de Higiene, uma seção de Higiene 

Militar como parte da programação do evento 12 Mas as questões de saúde pública junto às 

reformas do ensino médico foram os dois grandes focos de atuação e reivindicação dos 

protagonistas deste evento.

É neste contexto de implementação dos projetos sanitários dos médicos daquele 

período que ocorreu a iniciativa de organização de um congresso médico latino-americano 

no Chile. Parecia haver a necessidade de internacionalizar ainda mais os contatos médicos

A vanguarda médica chilena buscava também incrementar suas relações cientificas 

internacionais americanas com outros pares, inclusive da América do Norte, pois de início 

o convite também se estendeu aos Estados Unidos para participarem do evento, o que 

demonstra não haver uma definição precisa do evento enquanto estritamente latino nesta 

fase de organização. No entanto, não deixou dúvidas quanto ao recorte de participação, 

reforçando a necessidade de se construir ali uma medicina forte e autónoma no continente 

americano.

Destaca-se ainda que, segundo os antecedentes registrados pelo próprio secretário 

da comissão organizadora do congresso, Octavio Maira, foi nas discussões para a 

organização do Segundo Congresso Médico Chileno13, após a constituição de uma nova

12 Primer Congrcso Medico Latino Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile: Imprenta Barcelona. 
Tomo L 1901 e tomo III, 1903. Este último volume publicou apenas os trabalhos da Seção de Cirurgia, num 
total de 14 comunicações.
1 T Assim se expressou Octavio Maira para explicar a não ocorrência do 2o. encontro nacional de medicina no 
país: “uma comissão especial ficou encarregada de preparar a segunda reunião desta assembleia (refere-se 
aqui ao Primeiro Congresso Médico Nacional ocorrido em 1889), mas diversas circunstâncias impediram

chilenos, aprender com as outras realidades dos demais países, sensibilizar mais as 

autoridades governamentais para a importância de uma medicina forte e de uma política de 

saneamento e urbanização como símbolos de progresso e crescimento enquanto nação.
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que o expressado Congresso pudesse ocorrer na data que se havia fixado anteriormente. O pessoa! mesmo da 
comissão organizadora foi reduzido consideravelmente, por haver falecido alguns de seus membrosl' 
Octavio Maira. Antecedentes. In; Primer Congreso Médico Latino- Americano, Actas y Trabajos. Santiago de 
Chile, Tomo 1,1901.
14 Um informação a respeito da iniciativa de um Congresso Médico Internacional Sul-Americano previsto 
para ocorrer em 1890 em Buenos Aires como sequência daquele ocorrido no Chile apareceu num discurso de 
um médico brasileiro por ocasião do 2o. Congresso Brasileiro Brasileiro de Medicina e Cirurgia, ocorrido em 
1889, mesma data do encontro chileno. Gouveia, 1889, p. 6-7.
15 Octavio Maira. Antecedentes. In. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago 
de Chile, Tomo I, 1901. As corporações e sociedades científicas que fizeram parte do Comité diretor destes 
trabalhos foram; Facultad de Medicina. Consejo Superior de Higiene Pública, Instituto de Higiene, Sociedad 
Médica, Progreso Médico, Union Médica, Socièté Scientifique du ChilL Sociedad Nacional de Farmacia e 
Asociación Dental.

Assim, considera-se a iniciativa chilena de organização de um congresso médico 

latino-americano enquanto uma tentativa mais efetiva de aproximação entre os médicos e 

profissionais na busca conjunta de experiências profissionais e soluções para problemas 

comuns de saúde pública e da prática da medicina nas Américas

comissão organizadora14, que se pensou reunir no próximo encontro médico chileno “todos 

os profissionais americanos” de medicina e áreas afins. Em seguida foi feito convite oficial 

aos governos do Norte, Centro e Sul da América.15
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As seções médicas e os temas também eram previamente estabelecidos pela 

comissão organizadora, sendo que foram modificados ao longo dos eventos, como se pode 

conferir nos quadros 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para que um trabalho pudesse ser apresentado no 

congresso, era necessário prévio contato com a comissão organizadora, inscrição feita nos 

prazos estabelecidos e ineditismo do mesmo, ou seja, não poderia haver apresentação de 

trabalhos científicos já publicados.

!6Regulamento Geral. Terceiro Congresso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos, tomo L 1908. p. 11. 
Note-se que. apesar de explicitados tais objetivos aleatoriamente nos diversos discursos dos membros 
aderentes aos congressos anteriores, somente no 3o. Congresso é que foram publicados como Regulamento 
Geral.

Segundo o regulamento geral o Congresso Médico Latino-Americano tinha como 

finalidade básica alcançar cinco objetivos: contribuir para o adiantamento das ciências 

médicas, estimulando os estudos e investigações pessoais; possibilitar o exato 

conhecimento de todas as questões relacionadas com as ciências cuja resolução interessasse 

às nações latino-americanas, favorecer a adoção de medidas uniformes para a defesa 

sanitária internacional, de acordo com os meios a seu alcance, criar e manter vínculos de 

solidariedade entre as instituições, associações e personalidades médicas da América 

Latina, fomentando o intercâmbio intelectual e garantir como exclusivamente científicos 

seus fins.16 Podiam participar, de início, os médicos e cirurgiões de qualquer universidade 

americana, naturalistas, químicos, farmacêuticos e dentistas. Para o 2o. CMLA ocorrido em 

1904, esta lista foi estendida aos engenheiros e arquitetos sanitários, aos demógrafos e 

veterinários. No encontro realizado no Brasil em 1909, foi incorporada a categoria de 

criminalistas como passíveis de participação, chamados posteriormente, em 1922, pela 

comissão organizadora do 6o. CMLA em Cuba, de penalistas. Portanto, não estava prevista 

a participação de enfermeiros e parteiros nestes eventos, o que indica um alto grau de 

hierarquização com relação aos ofícios relacionados às práticas médicas. Os membros 

inscritos pagavam uma cota fixa, com preços diferenciados entre os médicos do país sede e 

os estrangeiros ou não residentes.
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Apenas poderia fazer uso da voz nestas ocasiões aqueles que estivessem inscritos 

anteriormente e que tratassem exclusivamente do tema estabelecido. A comissão 

organizadora também era responsável pela designação dos presidentes e secretários das 

seções específicas, responsáveis pela dinâmica dos trabalhos, demarcando tempo, ordem de 

apresentação e cronograma das atividades, organizadas em sessões.

17 No 1°. Congresso, foram realizadas quatro sessões gerais: a primeira de abertura, a segunda e a terceira 
sobre temas ligados à higiene e engenharia sanitária e a quarta sessão de fechamento.

Grande parte dos componentes das comissões organizadoras eram membros de 

repartições públicas de saúde ou de instituições acadêmico-científicas. No caso do Io. 

Congresso Médico Latino-Americano houve um esforço declarado em envolver os setores 

mais representativos das ciências no Chile, bem como as autoridades públicas diretamente 

ligadas às questões da medicina.

De inicio houve a preocupação em organizar além das seções especificas, as seções 

gerais, ou seja, havia temas gerais previamente formulados pela comissão organizadora17 e 

que deveriam ser apresentados nestes foros por pessoas escolhidas pela mesma comissão.

Quanto ao regulamento para o funcionamento das seções científicas, permitia-se a 

inscrição em mais de uma delas e cada orador tinha o tempo exíguo de 10 minutos para 

apresentação e 15 minutos para discussão, mas havia flexibilidade de acordo com a 

presidência da mesa diretiva de cada sessão. As votações com relação às moções e 

encaminhamentos eram feitas por maioria de votos. Como anexo aos congressos, ocorriam 

as Exposições Internacionais de Higiene, previstas no estatuto desde o primeiro evento da 

série e que serão analisadas no próximo capítulo.

Além disso era formada uma Mesa Diretiva do Congresso, composta pelos 

presidentes e vice-presidentes de cada seção, além dos secretários gerais da comissão 

organizadora. Era responsável pela ordem dos temas e oradores, de acordo com a 

relevância dos trabalhos apresentados. Por fim, no encerramento do evento, ficava 

responsável pela coleta das comunicações recebidas para futura publicação, após avaliação 

com relação ao mérito do trabalho. Tais publicações, ou seja, os anais dos congressos com 

os trabalhos publicados na íntegra, deveriam ser distribuídos gratuitamente aos membros 

participantes do congresso.
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18 Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago, tomo 1. 1901, pp VIII-IX.



Nicolás Repetto Secretário Geral

Juan R.Femández Membro

Acadêmico titular

Juan N. Murtagh de Membro

Guillermo Villanueva Membro

Alberto B. Martínez Membro

19 Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, tomo 1, 1904, p. 14.
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Roberto Wcmicke 
Gregorio Araoz Alfaro

Nome
Emilio Com

Juan A. Muniz 
Gabriel Carrasco

Enrique E.del Arca
Eufemio Uballes_____
Federico Texo_______
Nicasio Etchepareborda
Miguel Puiggari

Diretor da Oficina Demográfica
Nacional___________________
Médico e Ministro da Instrução 
Pública

Função na comissão
Presidente

Vice-presidcnte
Secretário Geral

Pró-Secretário
Tesoureiro

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Atividade profissional_________
Diretor da sub-comissão dc 
Higiene do Município c diretor dos 
dispensários da Liga Argentina 
contra tuberculose____________
Acadêmico titular_____________
Médico, secretário da seção de 
Ciências Médicas do Io. Congresso 
Cientifico Latino-Americano_____
Presidente do Círculo Médico 
Argentino (sociedade médica)

Diretor da Escola de Odontologia 
Presidente da Sociedad Nacional 
de Farmacia____________
Presidente da Sociedad 
Medicina Veterinária______
Presidente da Direção Geral de 
Obras Sanitárias______________
Diretor da Oficina de Estatística 
Municipal • —

Quadro 3: Comissão organizadora do 2o. Congresso Médico Latino-Americano 1904



Vice-presidenteEnrique Powey

TesoureiroJosé Brito Foresti

MembroLuis Morquio

MembroGerardo Arrizabalaga

SecretárioJaime H. Oiiver

SecretárioAugusto Turenne

Pró-SecretárioJ.Pou Orfila

Antonio Granotich
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de
da

e
de

Nome_____
José Scoscria

Atividade profissional_________
Professor da Facullad de Medicina 
c Diretor da Comisión Nacional dc 
Candady Beneficencia Pública 
Professor de Clínica Ginecológica 
da Facultad de Medicina________
Diretor da Policlínica Dcrmo- 
sifilopática dcl Hospital dc Caridad 
Professor de Clínica Pediátrica da 
Facultad de Medicina. Médico do 
"Asilo de Expósitos”___________
Professor dc Patologia Cirúrgica da 
Facultad de Medicina e Cirurgião 
do Manicômio Nacional________
Professor de Medicina Operatória 
da Facultad de Medicina 
Professor de Obstetrícia 
Ginecologia da Facultad 
Medicina _____________
Chefe do Laboratório de Histologia 
da Facultad de Medicina

Função na comissão
Presidente

Oficial de Secretaria
Quadro 4: Comissão organizadora do 3o. Congresso Médico Latino-Americano 1907

20 Tercer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Montevidéu. tomo 1. 1908. p. 10.



Hiláno de Gouvêa Vice-presidente

Afrânio Peixoto Secretário geral

Fernando de Magalhães de Secretário

SecretárioAh aro Ramos

serviço SecretárioJacinto de Barros

SecretárioHumberto Gotuzzo

SecretárioOliveira Botelho

Leonel Rocha Tesoureiro

MembroFeijó Júnior

MembroNuno de Andrade

MembroB. da Rocha Faria

MembroErico Coelho

MembroTeixeira Brandão

MembroJuliano Moreira

MembroAntonio Rodrigues Lima

MembroJ.C. de Lima Castro

21 Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro. 1909, tomo 1, p. 8
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do
e

Nome_________________
Antonio A de Azevedo Sodrc

Função na comissão
Presidente

Inspetor Sanitário do Rio de 
Janeiro_____________________
Diretor e Professor de Obstetrícia 
da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro___________________
Ex-professor de Clínica Médica da 
Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro_____________________
Professor de Higiene da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro 
Professor de Clínica Obstétrica e 
Ginecológica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro e 
Senador Federal______________
Professor de Clínica de Moléstias 
Mentais e Nervosas da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro 
Diretor do Hospício Nacional de 
Alienados__________________
Professor de Fisiologia da 
Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro e Diretor da Maternidade 
Professor de Clínica Cirúrgica 
Faculdade (te Medicina do Rio de 
Janeiro

' ” 7 . 2TQuadro 5: Comissão organizadora do 4o. Congresso Médico Latino-Americano 1909

Atividade profissional_________
Professor de Clinica Médica da 
Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro_____________________
Ex-professor de Clínica 
Oftalmológica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro______
Diretor do Serviço Médico-Legal 
do Distrito Federal_______
Médico do Hospital 
Misericórdia 
Cirurgião 
Misericórdia 
Nacional
Chefe do serviço de Clínica 
Médica da Policlínica de Botafogo 
Médico alienista do Hospício 
Nacional___________________
Médico dos hospitais

Hospital de 
do Hospício



Secretário GeralLeonidas Avendano

Vice-presidenteLuis Ortega y Bolanos

TesoureirodaJosé Miguel Pena

Secretário GeralFrancisco Maria Femández

MembroJosé Antonio López del Valle

Membro “ex-ofício"Leonel Plasencia

Membro “ex-ofício”LaboratóriodoAlberto Recio

Mario G.Lebredo

Os dados apontados nos quadros acima, relativos aos cargos ocupados pelos

membros das comissões organizadoras, revelam uma interação significativa entre as

componentes. Em todas elas percebe-se a atuação de professores das principais escolas de

22
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Função na comissão
Presidente

Nome_________
Ernesto Odriozola

Nome_________________
Arístides Agramonte y Simoni

Atividade profissional_________
Diretor c Professor dc Clínica 
Médica da Faculdade dc Medicina 
de Lima____________________
Catedrático dc Clínica dc Mulheres 
da Faculdade de Medicina dc Lima

Função na comissão 
Presidente

Secretário
Secretário 
Tesoureiro

principais instituições de saúde e de formação médica dos diversos países, através de seus

Enrique Leon Garcia
H. Larrabure______
Julian Arce . 22
Quadro 6: Comissão organizadora do 5°. Congresso Médico Latino-Americano 1913

Professor de Microscopia e 
Química Clínicas da Facultad de 
Medicina 
Ex-Diretor 
Nacional 
Diretor Geral de Sanidade Membro “ex-ofício”

Quadro 7: Comissão organizadora do 6o. Congresso Médico Latino-Americano 192223

Atividade profissional_________
Profesor de Bacteriologia e 
Patologia Experimental da 
Facultad de Medicina e Secretário 
de Sanidad e Beneficencia de Cuba 
Profesor de Clínica Médica da 
Facultad de Medicina______
Diretor de Beneficência 
República______________
Professor de Oftalmologia da 
Facultad de Medicina__________
Chefe local de Sanidade de Havana

Dados retirados das informações contidas nos Anais do 5o. CMLA e da Revista La Crónica Médica, ano 
30. n. 579. 15/02/1913. pp. 29-30.

A comissão original designada em Lima em 1913 era formada por: Carlos J. Finlay. Juan Guiteras. 
Francisco Cabrera Saavedra. Enrique Núfiez e José A. López del Valle. Ao reiniciar os trabalhos em janeiro 
de 1922, foi preciso cobrir as vacâncias ocasionadas pela morte de Finlay e Núnéz. A nova comissão ficou 
assim designada: Juan Guiteras (presidente). Francisco Cabrera Saavedra (vice-presidente), Emílio Martmcz 
(tesoureiro). José A.López del Valle (vocal), Francisco Maria Femández (secretário-geral) e Gerardo 
Femández Abreu (vice-tesoureiro). Segundo o histórico do encontro registrado nos anais do congresso, por 
causas imprevistas e não relacionadas com o desenvolvimento dos trabalhos, houve a renúncia de Juan 
Guiteras. Francisco Cabrera Saavedra, Emílio Martinez e Gerardo Femández Abreu. Sexto Congreso Médico 
Latino-Americano. Habana. Tomo 1,1925. p. 6 e 9.
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Em todos os congressos, houve a preocupação por parte das comissões responsáveis 

em publicar parcial ou integralmente os antecedentes e a organização geral do evento. O 

primeiro volume dos anais sempre era dedicado à publicação das preliminares do encontro; 

das reuniões preparatórias e sessão inaugural; dos discursos e conferências proferidas; das 

visitas, festas e recepções; da programação geral do evento, das sessões de votação; moções 

e encerramento e da relação nominal dos participantes. Este material possibilita uma visão 

geral da organização destes eventos que exigiam dedicação e trabalho de alguns anos por 

parte da comissão organizadora e de outros colaboradores. Ao mesmo tempo, funcionava 

como auto-referência aos trabalhos realizados, mostrando em seus relatos detalhados, o 

empenho de quem organizava tais publicações.

O apoio das esferas oficiais para a efetivação dos congressos médicos latino- 

americanos se dava não apenas pela presença de autoridades nas sessões de abertura e 

cerimoniais, mas sobretudo pelos créditos aprovados nos congressos nacionais de cada país 

sede.

medicina bem como de membros das repartições sanitárias dos Estados, indicando que os 

congressos médicos latino-americanos foram assumidos enquanto atividades destas 

instituições e enquanto oportunidade para fortalecer o stalus institucional e profissional dos 

médicos envolvidos.

24 Observa-se que este foi um período político tenso entre Argentina e Chile. (Donghi. 2000: 292) Mesmo 
assim, os organizadores do 2o. CMLA quiseram reforçar a imagem de fraternidade entre os dois países, 
lembrando com pesar a morte do médico chileno Manuel Barros Borgono, presidente da comissão

A presença das principais autoridades foi constante nos congressos médicos, 

inclusive dos presidentes, ministros, diplomatas, embaixadores, além de expoentes da alta 

sociedade, ilustrando claramente o prestígio político e social que a medicina gozava 

naquele período. Na abertura do 1°.CMLA a principal autoridade que esteve presente, além 

de outros ministros, foi Francisco J. Herboso, ministro de Instrução Pública, representante 

da Presidência da República e que fez o discurso inaugural. Por ocasião do 2o. CMLA, em 

1904, estiveram presentes o presidente da República Argentina, o ministro de Instrução 

Pública, Juan R. Femández, ministro de Relações Exteriores, o intendente municipal 

Alberto Casares e vários ministros diplomáticos europeus e de nações latino-americanas.



2.2. As ciências da vida em discussão: as seções científicas dos congressos
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A organização dos congressos médicos obedeceu a uma divisão dos temas 

abordados em seções científicas. Desde o inicio da série dos congressos médicos latino- 

americanos percebe-se que já havia um grau aprofundado de especialização do 

conhecimento e a demarcação do que deveria ser o campo de atuação profissional do 

médico e dos profissionais de áreas interligadas. Com o decorrer dos anos, este grau de 

especialização tomou-se mais sofisticado. Se o Io. CMLA ocorrido no Chile contou com 6 

seções, em 1922, por ocasião do 6o. CMLA, o número de seções científicas subiu para 16.

organizadora do Io. CMLA Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Ares, 
tomo 1, 1904.

Os quadros apresentados abaixo trazem as seções científicas de cada evento, com o 

respectivo número de trabalhos e votos encaminhados à assembléia geral para aprovação, 

na sessão de encerramento. Estas tabelas foram construídas através dos índices contidos nos 

anais dos congressos, referentes aos trabalhos inscritos em cada seção científica. Também 

foram levadas em conta as resoluções da sessão de encerramento, referente aos votos e 

moções. A forma de organização deste material variou conforme a comissão responsável 

pelas publicações. De qualquer forma, foi mantida a classificação original no que se refere 

à inscrição dos trabalhos em determinada seção.

No Congresso de 1907. no Uruguai, estiveram presentes para a sessão de abertura o 

Presidente da República Cláudio Williman, ministros do Estado, ministros diplomáticos, 

membros do Corpo Legislativo e dos Tribunais de Justiça. No Congresso que ocorreu no 

Brasil, contou-se com a presença do Presidente da República, Nilo Peçanha; do Barão do 

Rio Branco, Ministro das Relações Exteriores, ministros do Estado, membros do Corpo 

Diplomático, da Casa Civil e Militar da Presidência, do prefeito do Distrito Federal, 

Serzedello Corrêa e do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Pindahyba de Mattos. Em 

Lima, em 1913, compareceram o Presidente da República Guillermo E.Billinghurst, vários 

ministros e o corpo diplomático. Em 1922, em Cuba, o Presidente da República não pode 

comparecer por problemas de saúde, mas estiveram presentes vários ministros e 

diplomatas.



Seções Votos formuladosN. de trabalhos

[ Geral 0710

Medicina Interna 28 01

[ Cirurgia 14 02

33 17Higiene

Ciências Naturais e Farmácia 0308

06 02Dentística

99 32

Foi por ocasião do 2o. CMLA que se instituiu nominalmente uma seção específica,

denominada Seção de Biologia, para tratar dos assuntos ligados à anatomia, histologia,

compondo uma única seção.

[ Votos formuladosN. de trabalhosSeções

22Biologia

; Medicina e suas especialidades 0353

i Cirurgia e suas especialidades 0146

1545Higiene e Demografia

0312Química e Farmácia

I 0303Tecnologia Sanitária

0210Veterinária

0310Odontologia

I 30201
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| Total: 6 |
Quadro 8: Seções Científicas do Io. Congresso Médico Latino-Americano (Chile 1901)

| Total: 8___________
Quadro 9: Seções científicas do 2o. Congresso Médico Latino-Americano (Argentina 1904)

fisiologia, bacteriologia, parasitologia, entre outras áreas de conhecimento biológico 

ligados à medicina. No congresso anterior, trabalhos que abordassem estas especialidades 

eram incorporados à seção de medicina interna. Percebe-se que com o decorrer dos anos, 

novas especializações foram adquirindo maior autonomia uma das outras, embora



suas

| Seções | N. de trabalhos | Votos formulados

| Medicina e suas especialidades [ 27 02

i Cirurgia e suas especialidades | 34 01

Higiene e Demografia 38 33

Química e Farmácia 02 02

]Odontologia 06 01

| Total: 6 39

48

Anatomia Normal e Patológica, 
Histologia, Embriologia, 

Teratologia

__________________________ I 107 |_______________
Quadro 10: Seções Científicas do 3o. Congresso Médico Latino-Americano (Uruguai 1907)

25 “Regulamento Geral”, p. 11 e “Sessão de Encerramento”, p. 108. Tercer Congreso Médico Latino- 
Americano. Actas y Trabajos. Montevideo, Tomo 1, 1908. Observa-se que nos anais referentes à referida 
Seção, foi utilizada a denominação “Higiene e Demografia”.
26 Segundo o resumo geral, havia um total de 148 trabalhos anunciados, sendo 33 de Medicina, 54 de 
Cirurgia, 45 de Higiene, 6 de Química e Farmácia, 10 de Odontologia.

A própria comissão organizadora uruguaia emitiu em seus anais um resumo 
cuidadoso das seções apresentadas, diferenciando inclusive o número de trabalhos 
anunciados e os efetivamente lidos. Os dados da tabela abaixo se referem somente a estes 
últimos.26

De forma muito semelhante à organização ocorrida no 2o. CMLA, as seções 
científicas do congresso ocorrido em Montevidéu em 1907 também contemplavam diversas 
especialidades. Assim, neurologia, psiquiatria, pediatria, terapêutica, dermatologia e 
doenças venéreas estavam contempladas na seção denominada “Medicina e 
especialidades”. Já a Seção de Cirurgia englobava urologia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia, cirurgia pediátrica, ortopedia e cirurgia abdominal. Higiene e assistência 
pública, climatologia, epidemiologia, sanidade militar e naval, higiene escolar, demografia 
e estatística sanitárias, engenharia e arquitetura sanitárias, fiscalização veterinária e 
epizootias faziam parte da seção de Higiene.25



[ Votos formuladosSeções N. de trabalhos

0233

| Cirurgia. Obstetrícia e Ginecologia | 0129

0244

0867

0137

0231

2730
27Odontologia

0316Engenharia Sanitária

| Total: 209
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Neurologia, Psiquiatria e Medicina 
Legal

Medicina Interna. Pediatria, 
Terapêutica

Oftalmologia. Rinologia, 
Laringologia, Dermatologia

Anatomia, Bacteriologia, 
Parasitologia e Veterinária

Química. História Natural, 
Farmacologia

Higiene, Climatologia e 
Demografia

________________________I 314
Quadro 11: Secções Científicas do 4o. Congresso Médico Latino-Americano (Brasil 1909)

No congresso ocorrido no Brasil, pode-se constatar novamente a ampliação do 

número de seções e tal como ocorreu na Argentina em 1904, a engenharia sanitária voltou 

a formar uma seção específica Já as preocupações da medicina veterinária migraram da 

seção de Higiene para a seção de Anatomia, Bacteriologia e Parasitologia. Estas duas 

últimas áreas também eram novidades. É claro que estudos da natureza da bacteriologia 

permearam os congressos anteriores, distribuindo-se em diversas seções. A configuração de 

sua terminologia junto à parasitologia indica uma maior inserção destas áreas do 

conhecimento enquanto especialidades da atuação médica Foi criada também uma seção de 

medicina interna, pediatria e terapêutica. Além disso, as especialidades da medicina como a 

obstetrícia, pediatria, oftalmologia e dermatologia foram reorganizadas, como pode ser 

conferido no quadro 11:

Em 1913, importantes remodelações no arranjo das seções científicas ocorreram. 

Apesar de haver uma seção a menos, se comparado ao evento anterior, o 5o. CMLA. 

congregava um número maior de especialidades. Com relação ao que era a primeira seção -



seções cientificas: uma de anatomia e fisiologia, outra de bacteriologia e parasitologia. A

medicina veterinária voltou a compor, separadamente, uma das seções. Esta divisão se

esta seção a que teve o maior número de trabalhos no congresso, a maioria, apresentados

por peruanos.

Votos formuladosSeções N. de trabalhos

13

[ Bacteriologia e Parasitologia 17 01

1039

| Medicina Tropical e Epidemiologia | 0653

| Cirurgia. Obstetrícia e Ginecologia | 25

0321

[ 1433Higiene

0124

06Odontologia

0112Medicina Veterinária

I 36*243
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manterá no próximo evento, com a diferença de que junto aos termos anatomia e histologia, 

foi reincorporado o de biologia

A grande novidade do congresso de Lima foi a instituição de uma seção específica 

de medicina tropical e epidemiologia, indicativo dos interesses e da dinâmica da medicina 

em termos regionais. Mais adiante se voltará a esta questão. Por hora, destaca-se que foi

anterior são mais extensas no que se refere ao número e ao tipo de especializações. Houve a 

retomada da dinâmica da Seção Geral, com prévia programação estabelecida, através de temas a

Clínica Médica. Medicina Infantil, 
Doenças Mentais e Nervosas. 

Medicina Legal

Anatomia e Fisiologia Normais e 
Patológicas

Oftalmologia.
Otorrinolaringologia. Doenças 

Venéreas e Dermatologia

Farmácia. Física, Química e 
História Natural

| Total: 8 |
Quadro 12: Secções Científicas do 5o. Congresso Médico Latino-Americano (Peru 1913)
♦ neste total não estão computados 06 votos de caráter geral.

Como o 6o. CMLA só ocorreu na década de 20, as diferenças entre este e o congresso

anatomia, bacteriologia, parasitologia e veterinária - houve o desmembramento em duas



[ Seções Votos

Geral 04

| Biologia, Anatomia. Histologia Normal e Patológica | 02

Bacteriologia e Parasitologia 01

Higiene e Demografia 08

[ 07Medicina

01Medicina Tropical

01Pediatria

[ Cirurgia

Farmácia e Terapêutica

| Enfermidades Nervosas e Mentais. Medicina Legal | 05

Oftalmologia e Otorrinolaringologia

Radiologia e Curieterapia

]IOdontologia

Medicina Veterinária

]02História da Medicina

Gastroenterologia

31
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Mas foi mesmo a criação de uma nova seção de “história da medicina americana” que mais 

chama a atenção para esta tese. Os trabalhos apresentados nesta área serão analisados 

posteriormente. Por hora, destaca-se a preocupação, já bastante conhecida, dos médicos com 

relação à sua memória, num estilo comprometido com a idéia de progresso médico e pouco 

interessado em análises críticas a respeito do que se fez e do que ficou para trás.

| Total: 16 |
Quadro 13: Secções Científicas do 6o. Congresso Médico Latino-Americano (Cuba 1922)

serem tratados em conferências ao grande público. Oftalmologia e otorrinolaringologia formaram 

uma única seção, os problemas de pele e de doenças venéreas foram recolocados na seção de 

Higiene. As modificações instauradas criaram as seções especializadas em radioterapia e 

“curieterapia” - novidades terapêuticas - e em problemas do sistema gastro-intestinal.



As Seções Gerais
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Para a série dos congressos médicos latino-americanos, o acompanhamento das 

discussões médicas será feito em cada uma das seções científicas. Optou-se assim, em 

priorizar os debates médicos nas diversas áreas, acompanhando seus desdobramentos a 

cada novo congresso, ao invés de fazer uma análise corrida de cada evento.

Por ocasião do Io. CMLA, as seções gerais tiveram grande destaque, uma vez que 

temas centrais foram desenvolvidos por autoridades do Chile, Argentina e Nicarágua em 

palestras sobre dados estatísticos e informes oficiais sobre serviços de saúde que, muitas 

vezes, não puderam ser apresentados totalmente, devido ao grande número de informações. 

No entanto, foram publicados integralmente nos respectivos anais. Emílio Coni, que

A coluna referente ao número de trabalhos apresentados foi suprimida do quadro 12 

porque só foi localizado o primeiro volume dos anais do 6o.CMLA, no qual foram citados 

apenas os trabalhos apresentados nas seções gerais. Num total de 32 trabalhos, grosso modo 

poderia se fazer a seguinte classificação: biologia, anatomia, histologia normal e patológica 

(04); bacteriologia e parasitologia (03), higiene e demografia (03); medicina (05); medicina 

tropical (03); pediatria (01), cirurgia (03); enfermidades nervosas, mentais e medicina legal 

(03); oftalmologia e otorrinolaringologia (02); radiologia e curieterapia (01); história da 

medicina americana (02) e gastroenterologia (02).27

27 Esta classificação implicou em alguns agrupamentos passíveis de se configurar em outro arranjo, pois havia 
muitos trabalhos que interagiam áreas de conhecimento como por exemplo a exposição de Emilio Alamilla. 
intitulada Cooperación entre el clínico, el cirujano y el radiólogo. classificada neste trabalho como 
representativo da Secção de Radiologia, por ser seu autor o presidente da mesma. Programação Oficial. Sexto 
Congreso Médico Latino-Americano. Habana. Tomo 1,1925, p. 44.

A seguir, explanar-se-á algumas dos temas e discussões de cada uma das seções, já 

antecipando que não se trata de uma análise exaustiva da totalidade das discussões. A 

escolha aqui se pautou nos debates que tiveram um maior impacto no interior dos 

congressos, seja pelo envolvimento de segmentos médicos mais representativos daquele 

período, seja pelos desdobramentos que tiveram na dinâmica do próprio evento e 

repercussão nos foros médicos de cada país envolvido, seja ainda, pela própria limitação do 

conjunto documental pesquisado que, como já foi comentado, padece de algumas lacunas.
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naquele evento representava a íacultad de Ciências Médicas de Buenos Aires, apresentou 

um trabalho sobre as condições sanitárias da Argentina, dissertando sobre as reformas 

vinculadas ao sistema de esgotos, drenagem, provisão de água, serviços de desinfecção, 

vacinas, vigilância sanitária e rede hospitalar. Suas palavras eram de total sucesso e 

segurança com relação às medidas adotadas, o que tornava a capital federal de seu país 

imune às “afecções pestilenciais exóticas”. No caso referia-se à febre amarela que, em seu 

relato, “reinava endémica em uma nação vizinha”, ou seja, no Brasil. Talvez por uma 

questão de prudência diplomática, preferiu não citar abertamente o nome do país dominado 

pela doença exótica num congresso de medicina. Seu trabalho era uma extensa monografia 

subdividida em 14 capítulos e que tinha a pretensão de fazer um balanço das condições 

sanitárias em toda a extensão da Argentina, destacando os contrastes entre as regiões do 

país que passaram por reformas sanitárias, verdadeira “regeneração higiénica”, como 

Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, com as outras províncias mais distantes e desérticas, 

abandonadas pelas autoridades públicas. Adepto de uma perspectiva centralizadora dos 

serviços sanitários, Emilio Coni defendia não só a urgência das reformas, como também 

uma direção única e autónoma dos serviços, se contrapondo a uma estrutura de poderes 

municipais com relação às questões sanitárias.28

28 O trabalho de Emílio Coni intitula-se ‘'Higiene y salubridad en la República Argentina\ composto pelos 
capítulos: 1. Provisão de água potable; 2. Cloacas. Drenagem; 3. Demografia; 4. Censo e registro sanitário da 
população; 5. Administração Sanitária. Assistência Pública (neste capítulo há uma descrição detalhada de toda 
a estrutura sanitária de Buenos Aires empreendida desde 1880); 6. Profilaxia Prática, 7.Polícia Veterinária. 
Enfermidades contagiosas dos animais; 8. Higiene Infantil; 9. Higiene Escolar, 10. Higiene Urbana; 11. 
Higiene Industrial; 12 Higiene Militar; 13. Higiene Naval; 14 Oficinas Químicas (responsáveis pelo controle 
de alimentos e bebidas). Primer Congreso Médico Latino-Americano Actas y Trabajos. Santiago de Chile. 
Tomo I. 1901. pp. 20-111.
29 Previsto inicialmente para ser desenvolvido na Seção de Higiene. Congreso Médico Latino-Americano. 
Bases, Reglamento y Temas. Santiago de Chile, 1900, pp 14-15.

Em seguida, foi apresentado o trabalho de Domingo Víctor Santa Maria, professor 

da universidade chilena, que havia sido encarregado pela comissão organizadora do evento 

de desenvolver o tema relativo à necessidade de criação da cátedra de engenharia sanitária 

na faculdade de matemáticas.29 Claramente se percebe nesta proposta a preocupação dos 

organizadores do Io. CMLA com as possibilidades de interação entre o saber médico e o 

saber advindo da engenharia, no que se refere aos problemas sanitários a serem resolvidos.
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Feita esta introdução, o autor citou a necessidade de se levar em conta as 

observações e deduções médicas pelos arquitetos ao construir escolas, teatros e hospitais, 

pois já não seria mais possível construir tais estabelecimentos sem considerar os princípios 

de luz, ventilação e tantas outras regras de higiene. Citou também o problema das 

construções dos esgotos que deveriam ser executadas de acordo com os princípios das duas 

áreas de conhecimento, a engenharia e a higiene e não atendendo somente às necessidades 

económicas. Domingo Santa Maria dissertou também sobre as responsabilidades dos donos 

de fábricas com relação à saúde dos trabalhadores que não poderia ser resumida apenas ao 

número de horas de trabalho. Era preciso que as indústrias controlassem a produção de 

resíduos prejudiciais aos pulmões, através de ventiladores e aspiradores. As metalúrgicas 

deveriam garantir máscaras e outros acessórios protetores aos trabalhadores.

E tal interação também era compartilhada pelo responsável no desenvolvimento do 

tema, pois não tinha dúvida de que “desde a natureza dos materiais de construção ate o 

conjunto das construções destinadas às habitações, deveriam ser consideradas sob o ponto 

de vista higiénico.” Sob a égide dos princípios da higiene, afirmou que o exame detalhado 

dos materiais para construção não deveria ser feito sob o ponto de vista da resistência e sim 

sob ponto de vista do microscópio dos higienistas.30

30 Este trabalho era bem mais curto que o antecessor e se caracteriza pela proposta prática encaminhada ao 
congresso no que se refere à criação da cátedra de Engenhana Sanitária. Ver. Domingo Victor Santa Maria. 
“Necesidad de crear una cátedra de Ingeniería Sanitaria”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas 
y Trabajos. Santiago de Chile. Tomo I, 1901. pp. 112-119.

A parte fmal de seu trabalho é muito esclarecedora das dificuldades de se 

implementar harmonicamente a cátedra pretendida no curso de Matemáticas. Para o autor, 

mais do que criar uma assinatura especial, era imprescindível organizar os programas dos 

cursos existentes. As relações entre uma área e outra se resumiriam em três grupos: o 

primeiro trataria das relações da higiene com a arquitetura. O segundo consideraria as 

relações da higiene com a engenharia civil em seus campos de aplicação (abastecimento de 

águas, construção de canais etc) e o último grupo abarcaria as relações do engenheiro de 

minas com a higiene. Finalmente fez a entrega de uma proposta de reformulação destes 

cursos, baseando-se no que já vinha sendo desenvolvido pela própria Universidade do Chile 

e outras tidas como avançadas, ou seja, sem propor uma nova cátedra como preconizava o 

título de sua exposição.
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Logo apos a sua apresentação formou-se uma comissão composta pelos doutores 

Emilio Coni, Barros Borgono, Santa Maria e Federico Puga Bome para darem os informes 

sobre o projeto na sessão de encerramento. Coni aproveitou a situação para falar das 

dificuldades que a Argentina enfrentou porque não teve engenheiros sanitários para as 

obras de saneamento e propôs uma moção sobre a necessidade de se criar não uma cátedra, 

mas um curso de engenharia sanitária. O resultado desta votação será acompanhado mais 

adiante.

Ainda nesta mesma sessão foi apresentado um trabalho do médico mexicano Jesús 

E. Monjarás, a respeito da relação entre higiene e exercícios físicos, aconselhando no final 

as regras que deveriam ser seguidas para os iniciantes da prática física.31 Em seguida, foi 

apresentada moção para que se estabelecesse o estudo obrigatório da ginástica com lições 

metódicas a respeito da importância dos exercícios e das necessidades fisiológicas dos 

alunos. Também foi formada uma comissão pelo proponente da mesma, Daniel E.Vial, pelo 

expositor Monjarás e por Alejandro del Rio para apresentarem a proposta no final do 

evento.

No dia seguinte, nova seção geral foi aberta pela parte da manhã com uma situação 

pouco convencional para um congresso científico. Tratava-se de uma solicitação de indulto 

enviada por um cidadão chamado Serapio Vidal, que havia sido condenado a pena de 

morte. Junto à solicitação, foi entregue uma petição com assinaturas de várias mulheres de 

Santiago e uma súplica dos réus do cárcere público a favor de Vidal. O presidente daquela 

seção e do congresso, Federico Texo propôs então que se formasse uma comissão para 

intervir a favor do réu diante do Presidente da República. Pelas informações registradas nos 

anais não foi possível identificar o delito cometido, apenas uma nota afirmava que a 

comissão cumpriu com seu propósito e teve a satisfação de obter o indulto do condenado, 

concedido pelo Presidente da República, como uma deferência à petição feita pelo 

CMLA.33

31 Monjarás era Delegado Oficial do Governo do México e sua exposição intitula-se “Los ejercicios físicos 
em sus relaciones con la higiene”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago 
de Chile. Tomo I. 1901. pp. 120-126.
‘ Esta comissão era formada por Carballo Elizalde. Alcibíades Vicencio e Federico Texo.

33 Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile. Tomo L 1901. p. 127.
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Tratou-se de um caso inusitado, pois ao longo dos demais eventos, não foi 

encontrada situação semelhante, mas é possível afirmar que o caso foi utilizado como 

reforço do prestigio que a comunidade médica chilena gozava, uma vez que a maior 

autoridade do país atendeu a solicitação, embora, certamente, outras manifestações sociais a 

favor do sentenciado possam ter interferido na decisão do presidente.

Na segunda parte desta seção, houve a apresentação de um informe solicitado pela 

comissão organizadora do Io. CMLA ao médico argentino Samuel Gache sobre a situação 

de uma das doenças mais temíveis para a época, a tuberculose. Este trabalho foi lido no 

encontro por um dos membros da comissão, Octavio Maira. Embora curto, tratava-se de um 

estudo amplo, pois conseguiu levantar dados estatísticos sobre a mortalidade e dados 

referentes aos serviços existentes em diversos países latino-americanos, inclusive o Brasil.

Este quadro demonstra que havia um grau de circularidade de conhecimento e de 

troca de informações entre médicos e órgãos de saúde que lidavam com aquele assunto no 

continente, sobretudo entre Chile e Argentina, pois as informações a respeito das iniciativas 

e dos problemas enfrentados nestes países são mais precisas. Sobre o Brasil, por exemplo,

34 Lucio Córdoba. “Bases para la organización de la higiene pública en Chile”. Primer Congreso Médico 
Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile, Tomo I. 1901. pp. 128-132.
35 Manuel J.Barrencchca. Ensayo sobre miopia escolar. O autor era chefe do Serviço de Oculística do 
Hospital São Borja. Santiago. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de 
Chile. Tomo L 1901. pp. 133-169.

Deu-se continuidade aos trabalhos científicos. O Secretário do Conselho Superior de 

Higiene Pública do Chile, Lucio Córdoba apresentou alguns indicativos de reforma 

sanitária para o país, com ênfase para o aumento de autoridade daquele órgão e do Instituto 

de Higiene que, até aquele momento, sob a legislação vigente de 1892, funcionavam apenas 

como órgãos consultivos e tinham força de atuação apenas sobre a cidade de Santiago.34 

Interessante notar que, após sua apresentação não houve registro de qualquer comentário a 

respeito da proposta de reforma. Imediatamente se passou para a apresentação de outro 

trabalho sobre miopia escolar que, pela extensão, teve de se ater apenas a alguns capítulos e 

às proposições para votação a respeito da legislação escolar e da criação de um Conselho de 

Sanidade Escolar. Sua preocupação central voltava-se para a adequação e fiscalização das 

construções e mobiliários escolares com o objetivo de evitar a ocorrência de miopia e 

outras enfermidades escolares.35
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Recapitulando as temáticas apresentadas nas seções gerais40, percebe-se que não 

havia diferenciação com relação aos assuntos e ao formato dos trabalhos apresentados

além dos dados estatísticos sobre a mortalidade por tuberculose no Rio de Janeiro no ano de 

1899, o autor afirma que as condições higiénicas da cidade eram ruins e que havia vários 

projetos de saneamento em andamento sem, no entanto, especificá-los. O mesmo teor 

genérico ocorreu para descrever a situação de outros países como Paraguai, Peru, Bolívia, 

México e Estados Unidos.36

Após esta apresentação foi feita a leitura de um trabalho da área de ciências naturais 

sobre os protozoários de água doce do Chile, mas que não pôde ser publicado na íntegra 

porque seu autor não havia preparado o texto para a edição do primeiro volume dos anais.37

36 Samuel Gache. “La tuberculosis en América”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y 
Trabajos. Santiago de Chile, Tomo I, 1901. pp. 170-173.
37 -L-.Tratava-se do trabalho de Vicente Izquierdo. intitulado “Los protozoários de las aguas dulces de Chile.” 
Também não foi publicado nos anais referente à seção de farmácia e ciências naturais. Primer Congreso 
Médico Latino-Americano. Actasy Trabajos. Santiago de Chile, Tomo I. 1901. p. 173.
■50

Sobre as diversas teorias que surgiram a respeito da febre amarela no final do século XIX e início do século 
XX. ver Benchimol (1999), Chalhoub (1996), Almeida (2003).
39 Máximo Ansejo. “La fiebre amarilla y su diagnóstico diferencial de algunos casos de fiebre perniciosa 
palúdica". Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile. Tomo I, 1901, 
pp 174-180.
*' Congreso Médico Latino-Americano. Bases, Rcglamento y Temas. Santiago de Chile, 1900. pp. 13-14. 
Note-se que em documento separado para divulgação do evento, os temas desenvolvidos no congresso já 
estavam previamente definidos pela comissão organizadora: A tuberculose na América, A febre amarela, 
Bases para um convénio de profilaxia sanitária dos Estados latino-americanos, Sanatórios para tísicos e 
escrofiilosos. Mortalidade infantil na América. Necessidade de estabelecer uma estatística sanitária uniforme 
nos Estados americanos. Estudo da epidemia de peste bubônica. Conveniência de aceitar uma farmacopéia

Outra doença altamente preocupante naqueles tempos, a febre amarela, foi tema 

desenvolvido pelo representante oficial do governo nicaragiiense, Máximo Asenjo. 

Bacteriologista e otimista com relação às pesquisas que vinham sendo desenvolvidas rumo 

à descoberta do soro, defendia a tese de que o micróbio encontrado pelo pesquisador 

italiano Giuseppe Sanarelli, o bacilo icteróide, era a causa da doença. As características 

morfológicas do bacilo foram descritas com minúcia, pois ele mesmo as havia comprovado 

em seu laboratório. Como membro dos serviços de saúde daquele país, Asenjo defendia a 

necessidade do diagnóstico laboratorial para se fazer a devida diferenciação entre febre 

amarela e a febre palúdica (malária), pois seus sintomas eram muito semelhantes e as 

análises clínicas poderiam confúndi-las.39
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nestas seções, se comparado as outras, mais especificas Além disso, alguns trabalhos - um 

sobre variola e outro sobre sanatórios maritimos - foram encaixados na 4d e última seção 

geral, talvez pela falta de tempo ou outro imprevisto. Com relação a estes, há apenas 

algumas notas esclarecendo que a integra dos textos seria publicada na seção de Higiene. 

No entanto, fazendo a confirmação no índice dos anais, estes títulos não constam 41

Interessante notar que depois do congresso do Chile, a prática de apresentação de 

trabalhos com temas gerais ocorreu na forma de conferências em outros congressos. 

Somente em 1922 por ocasião do 6o. CMLA, foi retomada a formação de seções gerais, 

com apresentação de trabalhos. Nos demais eventos, embora se mantivesse no regulamento 

a possibilidade de apresentação de trabalhos em seções gerais e previamente sugeridos 

pelas comissões organizadoras, o que ocorreu de fato foram apenas as sessões de abertura e 

fechamento, como momentos de atividade coletiva estendida a todos os participantes, sem 

levar em conta, outras atividades previamente programadas, mas que faziam parte de uma 

outra natureza como as visitas guiadas, demonstrações ou passeios, assunto a ser tratado 

mais adiante.

única nos Estados americanos. Necessidade da criação de uma Faculdade de Farmácia e Ciências Naturais nas 
Universidades dos Estados americanos, formação de uma Sociedade Nacional de Farmácia em cada estado, 
com seu correspondente órgão de publicação, Profilaxia da tuberculose, A sífilis na América e Hospitais 
maritimos para escrofulosos
41 Os trabalhos referidos foram: “Sanatórios marítimos para escrofulosos”, de Alcibíades Vicencio e “Vacuna 
y Viruela", de Federico Puga Bome. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos Santiago 
de Chile. Tomo 1, 1901. pp. 183-184.
42 Dissertou sobre o estado da higiene em São Paulo. Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Tomo I, 
1909. pp. 225-234.
43 Sua conferência abordou a soroterapia de ofidicos. acompanhada de numerosas experiências e 
demonstrações práticas.

A modalidade de conferências magistrais para todos os participantes era já constante 

na organização dos congressos médicos. Mesmo no regulamento dos congressos latinos 

havia possibilidade desta atividade. No entanto, percebe-se sua ocorrência de forma 

sistemática a partir do 4o. CMLA, no Rio de Janeiro quando as conferências ocorreram no 

teatro da Exposição de Higiene anexa ao congresso. Os convidados foram alguns dos 

expoentes da medicina brasileira, com destaque para algumas autoridades paulistas que 
naquela época gozavam de bastante prestigio, como Emílio Ribas42 e Vital Brasil43,
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Benjamin Batista, professor de Anatomia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro4', 

além dos renomados médicos argentinos Emílio Coni e Domingos Cabred. Coni fez uma 
explanação sobre a assistência pública e administração sanitária de Buenos Aires, dando 
continuidade ao estilo de seus trabalhos em mostrar as conquistas sanitárias dos serviços 
instalados na Argentina. Observa-se que, para sua explanação, foram utilizadas projeções, 
compondo um conjunto impressionante de 88 imagens45. Já Domingo Cabred apresentou 
o tema da liberdade no tratamento das doenças mentais. Seu trabalho também foi publicado 
nos anais do congresso com um rico conjunto de imagens da Colónia Nacional de 
Alienados, localizada em Buenos Aires, mas não há informações de terem sido projetadas 
ao público.46

Já no congresso de Lima, pelas informações obtidas no jornal EI Comércio, 
ocorreram algumas conferências em distintos locais, havendo destaque para a participação 
dos dois representantes oficiais do Brasil: Plácido Barboza e Nascimento Gurgel.47 Plácido 
Barboza apresentou-se no anfiteatro do Hospital 2 de Mayo e desenvolveu o tema da febre 
amarela na capital federal no idioma castelhano. Ele comparou os serviços científicos de 
defesa contra o mal à ação dos exércitos que defendiam os territórios. Lutar contra as 
doenças tinha um sentido patriótico de lutar pela “grandeza de uma raça”. Neste sentido, 
não deixou de falar das lutas empreendidas por Oswaldo Cruz enquanto diretor geral de 
saúde. Também utilizou os recursos de projeções, desta vez, cinematográficas, sobre o 
mosquito, o uso de petróleo-pântano para o seu combate e sobre o uso de telas metálicas 
para o isolamento de doentes em domicilio. Segundo a matéria publicada no periódico 
peruano, após a sua apresentação, emitiu-se um voto de aplauso a Oswaldo Cruz, 
transmitido por telégrafo.48

44 'Apresentou uma conferência sobre a topografia cardio-toráxica. estudaddas através do raio X e sobre as 
anomalias renais. Sua exposição também foi acompanhada de projeções. Quarto Congresso Médico Latino- 
Americano. Tomo I. 1909. pp. 297-299.
45 Emílio Coni. La asistencia pública y adnúnistración sanitaria de Buenos Aires. Quarto Congresso Médico 
Latino-Americano. Tomo L 1909, pp. 235-294. Algumas das imagens apresentadas poderão ser conferidas no 
item Iconografia deste trabalho.
46 Domingo Cabred. Tratamiento en libertad de los alienados. Quarto Congresso Médico Latino-Americano 
Tomol. 1909, pp. 301-330.
47 Provavelmente, outras conferências foram realizadas, no entanto o levantamento feito só constatou estas 
informações.
48 Lucha contra la fiebre amarilla em Rio de Janeiro. EI Comercio. Lima. 10/11/1913. p. 1.
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Em Cuba houve grande destaque para as exposições científicas apresentadas nas 
seções gerais, dedicando toda parte da manhã e da noite para esta atividade. As outras 
seções científicas ocorriam paralelamente na parte da tarde, o que garantia público para as 
seções gerais. Pelo volume de apresentações (32), percebe-se que a comissão organizadora 
em promover uma seleção de comunicações que contemplassem os principais interesses 
científicos daquele encontro. Assim, houve apresentação de trabalhos representativos de 
praticamente todas seções científicas previstas para aquele congresso, com exceção 
justamente das seções de áreas de atuação profissional diferentes da medicina, como 
farmácia, veterinária e odontologia.

49 Asistencia de los mutilados y contrahechos en la America dei Sur. EI Comercio. Lima, 10/11/1913, p. 1.
50 Além de Gurgel Domingo Cabred também assinou a formulação do voto encaminhado. La Crónica 
Medica. Ano 30, n. 598, 30/11/1913, p. 458.

A conferência de Nascimento Gurgel foi a respeito de um tema proposto pela 
primeira vez nos congressos, pela comissão organizadora do 5°. CMLA. Abordou a questão 
da assistência às pessoas mutiladas ou portadoras de deficiências físicas, muitas vezes 
adquiridas por acidentes de trabalho. O desafio para Gurgel voltava-se para, ao invés de 
condená-los ao abandono, tomá-los produtivos novamente, ressaltando aí o valor do 
“homem trabalhador”. Sua sugestão apontava para necessidade da criação de 
estabelecimentos especiais, respeitando as necessidades locais dos países latino- 
americanos. Destacou ainda a importância do desenvolvimento das áreas de cirurgia e 
ortopedia na busca de soluções para os problemas apontados49. Ao final, propôs um voto, 
posteriormente aprovado pelo congresso, de recomendação a todos os governos da 
América, da criação de asilos de inválidos dotados de elementos modernos de tratamento.50



A “liberdade assistida” dos alienados. Saem para trabalhar.

Colónia Nacional de Alienados. Lujan (Buenos Aires)
Imagens apresentadas durante a conferência de Domingos Cabred no Congresso do Rio de Janeiro.
Fonte: Anais do Quarto Congresso Médico Latino Americano - 1909.
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Hospital San Roque

Inspeção de triquina nos Matadouros de Lmiers

Higiene em ação: hospitais, Serviço de vacina, inspeção veterinária e desinfecção na Argentina. 
Imagens apresentadas durante a conferência de Emílio Coni no Congresso do Rio de Janeiro. 
Fonte: Anais do Ouarto Congresso Médico Latino Americano, 1909.
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Doenças do sistema circulatório e urinário, tratamentos específicos para diversas 

enfermidades como pneumonia, anemia, questões da medicina legal também foram 

contempladas. Assim, a seção encaminhou como moção apenas um voto referente à 

reforma das leis civis e penais, em conformidade com as novas investigações cientificas 

que vinham ocorrendo na área da medicina legal com relação ao diagnóstico de 

incapacidade e responsabilidade criminal.

Como se pode constatar no quadro 8 referente ao Io. CMLA, esta seção contou com 

28 exposições51 de temas bastante variados, dado o grau de abrangência que o titulo da 

seção - Medicina Interna - sugeria. Dividida em 5 módulos, boa parte dos trabalhos se 

debruçaram sobre problemas da pele, muitos deles relacionados com doenças cuja 

abordagem recairia mais na área de higiene, como por exemplo, os trabalhos sobre 

tratamento da sífilis, da lepra e da tuberculose. Um dos votos encaminhado por esta 

secção se referia justamente ao problema da lepra e foi encaminhado pela autoridade 

argentina no assunto, Emílio Coni No entanto, por seu caráter de promover a formação de 

comissões médicas em cada país com o objetivo de fazer levantamentos precisos e 

estatísticos sobre a ocorrência da doença no continente, a moção foi inserida no conjunto 

dos acordos internacionais.

Já no 2o. e 3o. CMLA, esta seção passou a se chamar “Medicina e suas 

especialidades”.53 Tal como ocorrido no Io. CMLA, abarcou uma diversidade de trabalhos 

que formaram volumes específicos dos anais do congresso, com 53 publicações referentes 

ao congresso ocorrido na Argentina, e com 33 referentes ao congresso ocorrido no Uruguai,

51 Sobre três comunicações, só foram publicados os nomes dos autores e os títulos, pois os textos definitivos 
não foram entregues à comissão redatora dos anais. São eles: “Orrego Luco. Sintomas medulares de la sífilis”, 
Ugarte Gutierrez. “Hepatitis agudas” e Gianelli. “Degeneración traumática de la medula y siringomielía 
traumática”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile, Tomo 1, 1901, 
p. 484.
52Apesar de ser uma doença atualmente conhecida como hanseniase, optou-se neste trabalho pela manutenção 
da palavra lepra, em conformidade com os documentos de época. Merecem destaque por seu caráter 
abrangente, os trabalhos de Pedro Pena, do Paraguai que em seu extenso trabalho “La lepra y su profilaxia”, 
organizou o tema em 18 capítulos e o trabalho de Emílio Coni “La lepra en la América del Sur”, onde traz um 
balanço a respeito da eclosão e difusão da doença pelo continente. Primer Congreso Médico Latino- 
Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile, Tomo I, 1901, pp. 267-338 e pp. 338-342.
53 Conferir quadro 9 deste capítulo.
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pois além dos 27 trabalhos apresentados, foram publicadas as comunicações inscritas, mas 

cujos autores não estiveram presentes

Sobre os trabalhos apresentados na Argentina, destaca-se a atenção de muitos 

autores para tratamentos do câncer, uso do raio X em diagnósticos, disfunções mentais, 

alcoolismo, mortalidade e doenças infantis, lepra e problemas de pele

Em 1909, esta seção acabou concentrando vários estudos sobre tratamento da 

tuberculose, febre amarela, peste e impaludismo, assuntos que estavam agrupados na seção 

de Higiene. Como já se comentou, o 4o. CMLA incorporou os trabalhos de terapêutica 

nesta seção, assim houve uma divisão entre os trabalhos relativos aos temas acima, sendo 

esta seção responsável pela apresentação de estudos clínicos e terapêuticos. Além disso, 

houve um grande número de trabalhos inscritos da área de pediatria, também incorporada 

como especialidade. Dos 44 trabalhos, 12 se voltaram para doenças ocorridas na infância e 

para questões sobre o aleitamento. Foram apresentados ainda, estudos sobre funcionamento 

cardíaco, fisioterapia, pneumonia, bócio, “doença de Barlow” e arteriosclerose.

Em Lima, esta seção acabou englobando também a medicina infantil, medicina legal 

e doenças mentais e nervosas. Por esta diversidade, acabou somando um grande número de 

apresentações, com apresentações de membros de outros países como Argentina, Chile e 

muitos do Brasil. Temas como aparelho respiratório, aparelho circulatório e diagnóstico da 

febre tifoide foram contemplados. Outros se voltaram para questões de identificação a 

partir das digitais, infanticídio e clínica do sistema nervoso. Um detalhado estudo, contendo 

dados demógrafo-sanitários sobre a ocorrência do câncer na América foi apresentado por 

Julio Etchepare, de Montevidéu, nomeado relator para tratar deste assunto pela comissão 

organizadora do 5o. CMLA. Um voto sobre esta questão foi formulado, no sentido de 

fomentar a divulgação entre a população para haver diagnósticos e atendimentos mais 

precoces das pessoas. Além disso, foi recomendado o estabelecimento de um Comité Pan-

No 3o. CMLA, foram apresentadas comunicações sobre a ancilostomíase por 

médicos brasileiros, diagnóstico da tuberculose, frequência da artrite no Uruguai, estudos 

sobre os leucócitos e células nervosas, tratamentos diversos, entre outros, para os casos de 

sífilis, varíola, pneumonia e estudos sobre doenças e alimentação de crianças, 

principal mente sobre a paralisia infantil e aleitamento.
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Americano de estudo e luta contra o câncer, com sede na Argentina e a criação de institutos 

experimentais.

Com relação ao Io. CMLA, foi dedicado um dos volumes da série dos anais 

inteiramente à seção de cirurgia. Foi nesta seção que se concentrou grande parte dos temas 

previstos pela comissão organizadora para o evento. Houve muitos trabalhos sobre anti- 

sepsia e assepsia nos processos cirúrgicos, estudos sobre fraturas, aneurismas, infecções 

puerperais e sobre o uso de anestésicos no parto por um dos membros da comissão 

organizadora e destacado obstetra do Chile, Alcibíades Vicencio54. Nesta seção também 

foram apresentados os trabalhos vinculados à área de oftalmologia, com estudos sobre 

conjuntivite e glaucoma.

Já em 1922, em Cuba, observam-se alguns votos relacionados à questão profissional 

da medicina, como por exemplo, questões relativas ao Código de Moral Médica, a 

necessidade de maior intercâmbio profissional e a fundação de uma Associação Médica 

Latino-Americana, em Montevidéu, com a incumbência de organizar uma revista destinada 

à publicação dos trabalhos médicos latino-americanos.

Dos votos aprovados desta seção, alguns estavam relacionados com a questão da 

medicina legal tais como a recomendação do ensino de jurisprudência médica e 

modificações nos códigos penais, uma delas, no sentido de redução, para as mulheres 

consideradas de “boa fama” que cometessem o infanticídio logo após o nascimento, por 

motivos alegados de desonra.

54 O trabalho intitula-se “De la supresión del dolor en el parto". Primer Congreso Médico Latino-Americano. 
Actas y Trabajos. Santiago de Chile, Tomo 3. 1903. pç. 89-111.
55 A partir do 4°. CMLA as especialidades medicas voltadas para os problemas de garganta, ouvido c nariz 
formarão uma seção científica específica.

Na Argentina e no Uruguai, também estavam programadas as apresentações sobre 

os problemas de visão, nariz e garganta nesta secção, destacando-se os estudos sobre 

problemas respiratórios e o tracoma.55 Muitos trabalhos reportaram-se aos procedimentos 

cirúrgicos empregados para a apendicite, distúrbios gastro-intestinais, complicações
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Também em Lima, grande parte dos estudos apresentado nesta seção voltava-se 

para as especialidades da obstetrícia e ginecologia. Outros se voltaram para cirurgias do 

estômago, varizes, além de estudos sobre radiografia. Boa parte dos trabalhos era de 

médicos argentinos, igualando ao número de peruanos na seção58.

Como já se comentou, embora estas especialidades estivessem sempre presentes 

desde o início da série dos congressos, a configuração de uma seção científica específica só

urinárias, sendo a area de ginecologia e obstetrícia a mais contemplada Dos 34 trabalhos 

inscritos no congresso de Montevidéu, pelo menos 14 abordaram temas sobre o corpo 

feminino e o parto. Destaca-se ainda que nesta seção, uma das poucas mulheres 

participantes, a médica chilena Emestina Pérez que apresentou dois trabalhos por ocasião 

do 2° CMLA.56

Em Cuba, algumas das conferências ocorridas nas seções gerais abordaram temas 

cirúrgicos, entre elas, “EI pneumo-torax artificial prévio em cirurgia pulmonar”, 

apresentada pelo médico argentino José Arce.59

Em 1909 as áreas de Obstetrícia e Ginecologia continuaram agrupadas na Secção de 

Cirurgia e, novamente apresentaram um grande número de trabalhos. Das 29 apresentações, 

11 eram sobre assuntos vinculados à região pélvica, ao útero e ao estado de gravidez. Mas 

também foram apresentados três trabalhos sobre problemas de próstata, uma área que 

parecia ganhar mais relevo como especialidade, ainda que aqui se voltasse mais para os 

procedimentos cirúrgicos indicados em casos de hipertrofia. Outras práticas de intervenção 

cirúrgicas foram contempladas em outros trabalhos, além de haver a apresentação do 

médico argentino Federico Texo sobre novo método de anti-sepsia das mãos, assunto 

bastante valorizado na medicina daquele país.57

56 A participação das mulheres nos CMLA será tratada mais adiante, neste capítulo.
Para um estudo sobre o desenvohimento e conflitos para a inserção da anti-sepsia e assepsia nos 

procedimentos cirúrgicos, consultar Trujillo. 2001.
8 Nove argentinos, dez peruanos, dois chilenos, dois uruguaios, um paraguaio e um inglês compuseram a 

seção, num total de 25 trabalhos. Quinto Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos, Tomo VI, 
1914.
59 Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Habana. tomo 1, 1925. pp. 167-168.
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Na parte oftalmológica, novamente o tracoma, doença que acometia diversos 

trabalhadores, principalmente do campo, foi destaque das comunicações no 4o. CMLA. 
Uma sessão específica debateu a questão a partir de trabalhos apresentados por médicos do 
Brasil, Cuba e Chile, relacionados aos tratamentos e à inspeção da imigração.

Quadros alérgicos e infecciosos dos olhos, garganta e nariz também foram 
abordados, além de alguns procedimentos cirúrgicos específicos da região da face e ouvido.

Os dois votos emitidos pela seção estavam relacionados à oftalmologia. O primeiro 

deles, justamente tratava do problema do tracoma. Sugeria que todos os países latino- 
americanos tomassem as medidas de vigilância médica dos imigrantes, para que se evitasse 
a importação da doença, bem como que fossem tomadas as medidas necessárias para o 

combate da doença em focos já existentes.

O outro voto se referia ao reforço do papel do médico especialista nas escolas e ao 
ideal da Higiene Escolar, na qual se fazia a inspeção oculística obrigatória, como vinha 
ocorrendo em “outros países civilizados, inclusive (n)a República Argentina e Chile”60 
Algumas comunicações apresentadas dissertaram sobre problemas de visão e sua relação 

com o aprendizado escolar.

60 Voto emitido pela 6a. Seção. Sessões Plenas, Votos e Moções. Quarto Congresso Médico Latino- 
Americano. Rio de Janeiro, tomo 1, 1909, p. 153.

Interessante notar que, neste período, era muito comum associar outras 
enfermidades de natureza infecto-contagiosa com a área de dermatologia, dependendo das 
erupções provocadas na pele. Assim, questões relativas ao tratamento da sífilis, 
tuberculoses cutâneas e bouba, foram contempladas nas comunicações desta seção, além 
dos temas clássicos das dermatoses. Em uma das comunicações de um médico brasileiro,

se deu em 1909, por ocasião do 4°. CMLA ocorrido no Brasil Interessante notar que sua 

junção com a área de dermatologia se manterá no congresso posterior, havendo a separação 

no congresso de 1922 Observa-se também que a denominação comumente utilizada de 
otorrinolaringologia não foi utilizada em 1909. Ao invés disto, denominou-se 

separadamente as duas áreas de especialidade como laringologia e rinologia.
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Problemas dos olhos como glaucoma, exigência de exames oftalmológicos para 

chofer e uma proposta para criação de uma instituição para cegos, posteriormente aprovada 

como voto do congresso, foram contemplados no 5° CMLA Além destes, os problemas de 

garganta, nariz e ouvido dividiram o espaço da seção com a área de dermatologia e doenças 

venéreas.

chegou-se a abordar o tema, destacando as especificidades do que viria a ser uma 

dermatologia tropical61

Uma característica comum aos congressos médicos latino-americanos reporta-se ao 

tamanho das seções de Higiene que sempre foram as maiores dos eventos em termos de 

trabalhos, participantes e votos propostos para as assembléias gerais. Os temas previstos 

foram bastante recorrentes. Problemas relacionados ao abastecimento e tratamento de 

águas, higiene pública nos espaços urbanos, assistência pública nas grandes populações, 

desinfecção pública, sistema de coleta e destruição do lixo, higiene das ruas, pavimentação, 

profilaxia de doenças infecciosas (principalmente, tuberculose e difteria), institutos de 

higiene provinciais, regulamentação da prostituição, instituição dos médicos higienistas, 

médicos escolares, banhos públicos, cursos de repetição para parteiras, iluminação 

artificial, inspeção sanitária, registro sanitário das habitações, fiscalização alimentar, 

hospitais especiais para doenças infecciosas e crianças e ensino obrigatório da higiene nos 

estabelecimentos de instrução do Estado62. Outros assuntos importantes, como a raiva, o 

alcoolismo, a lepra, manuais de higiene para o exército, sobretudo chileno e argentino e 

serviços médicos das estradas de ferro também compuseram a programação ao longo dos 

eventos. A seguir, alguns dos temas mais discutidos.

61 Egas Muniz Barreto de Aragâo (Bahia) Contribuição para o estudo da dermatologia tropical. Programação 
Geral. Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Vol. 1,1909, p. 140.
62 Congreso Médico Latino-Americano. Bases, Reglamcnto y Temas. Santiago de Chile, 1900. pp. 14-15.
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Pelos índices apontados em alguns dos trabalhos e pelo grande interesse entre os 
profissionais da medicina, o alcoolismo era uma preocupação das sociedades latino- 

americanas em geral. Foi proposto o incentivo às importações de bebidas consideradas 
higiénicas (chá, café, cacau, erva-mate) para inibir o abuso de bebidas alcoólicas, 
principal mente pelos mais pobres.

Interessante notar que o tema transitou entre as seções de Higiene e de Medicina, 
caso do 2°. CMLA, no qual, apesar das comunicações a respeito do alcoolismo estarem 
mais centradas nas sessões de Higiene, a moção referente ao tema foi encaminhada pela 
Secção de Medicina. Neste encaminhamento aconselhava-se aos poderes públicos da 
América Latina a elaboração de leis que assegurassem a profilaxia, a repressão e o 
tratamento curativo do alcoolismo. A partir deste encaminhamento, pode-se deduzir que 
havia uma preocupação cerceadora com relação aos hábitos considerados indesejáveis para 
a sociedade e que os médicos não podiam intervir diretamente sem o auxílio de legislações 
específicas sobre o assunto, uma vez que não se tratava de uma “epidemia” que pudesse 
fazer parte das normas sanitárias, nas quais os médicos tinham maior inserção. Ao mesmo 
tempo, pelo teor das palavras, depreende-se que havia entre os médicos, pleno 
conhecimento de um tratamento curativo, ou seja, o alcoolismo era praticamente isolado 
enquanto uma patologia sob domínio do saber científico.

Assim, a visão persecutória sobre o alcoolismo se voltou mais para os 
consumidores. Pois esta seara era bem mais complicada que o diagnóstico médico, e a 
repressão poderiam contribuir para seu objetivo de reduzir os altos índices de alcoolismo. 
Controlar a produção diretamente pelas lentes científicas dos médicos, químicos e 
farmacêuticos, implicava em restrições comerciais para os fabricantes de vinhos, licores e 
destilados, que naquele momento viam na ampliação da capacidade consumidora destas

Outros estudos de interesse mais geral sobre a situação higiénica no Chile também 
abordaram o tema como um problema de preocupação sanitária. As sugestões 
encaminhadas para votação geral se voltaram prioritariamente para o controle da produção 
e circulação de bebidas e para a organização de campanhas públicas a respeito dos 
malefícios que o consumo poderia acarretar “tanto ao indivíduo quanto à pátria”.
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O voto encaminhado pela seção de Higiene do 3o. CMLA, reforçara a tendência 

predominante da época de aconselhar a fundação, nos países do continente, de instituições 

compostas por cientistas e filantropos voltadas para o problema do alcoolismo e de “outros 

males da humanidade.” Já o 4o. CMLA redigiu um voto, no qual a questão era vista como 

atribuição direta do governo e das autoridades sanitárias.

É pertinente observar que o alcoolismo não foi assunto de votação no congresso de 

Cuba, “vício” até então abordado como problemática de saúde. No entanto, questões novas 

surgiram na pauta médica: foi proposto um voto de nomeação de uma comissão para 

formular um regulamento ou projeto de lei sobre a venda de ópio e derivados, bem como de 

cocaína e demais alcaloides.

No encontro chileno de 1901, algumas comunicações a respeito de adulterações 

alimentares apresentadas, levantaram o problema do uso indevido por parte de alguns 

produtores de algumas substâncias alcoólicas em bebidas. Neste mesmo congresso, uma 

das comissões internacionais proposta referia-se a este assunto, através da formação de uma

Outro assunto extremamente debatido foi a inspeção de alimentos e bebidas, com 

discussões sobre a qualidade do leite, o controle dos dispensários de lactantes, vinculados 

aos altos índices de mortalidade infantil, com propostas de estabelecimento de laboratórios 

para inspeção destes e outros artigos de consumo público, leis que protegessem a população 

contra as alterações de produtos e maior controle sanitário64. Muitas vezes este tema foi 

abordado na seção de Farmácia. Esta, muitas vezes esteve vinculada à Química e à História 

Natural.

63 Não é preciso comentar que o mesmo tipo de problema continua sendo uma preocupação no âmbito das 
políticas públicas de saúde, junto ao tabagismo, para citar somente as indústrias legais. Note-se ainda que 
foram constantes os conflitos entre o ponto de vista higiénico e o mercantil com relação à participação de 
fabricantes de bebidas alcoólicas nas Exposições Internacionais de Higiene. Ver Capítulo 3.
64 Moções do Io. e 3° CMLA.

bebidas, fonte inesgotável de enriquecimento.63 Além disso, era comum a elaboração 

farmacêutica de vinhos e licores medicinais, bastante valorizados na época como 

terapêutica para vários males da saúde.
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A questão das doenças sexualmente transmissíveis também fez parte da pauta dos 

congressos médicos desde o seu início. Uma das moções aprovadas já no primeiro 

congresso foi a necessidade de adoção de medidas para evitar a propagação de doenças 

venéreas, sendo proposta e aprovada, em 1907, a criação de uma Liga Latino-Americana 

para combate a estas doenças, havendo a formação de uma Comissão Internacional 

Permanente composta por dois médicos de cada país.66 Já no 4o. CMLA realizado no Rio de 

Janeiro, a moção referente a este assunto se restringiu especificamente ao combate da 

sífilis, havendo poucos trabalhos apresentados no congresso sobre este tema.

Esta questão voltou a ser debatida no encontro de Lima em 1913, sendo aprovada a 

conclusão do trabalho apresentado pelo médico Augusto Pérez Aranibar de que a educação 

sexual era necessária para evitar os graves perigos à juventude de ambos os sexos. Assim, 

foi feita a recomendação dos médicos participantes às autoridades responsáveis pela

Comissão Internacional Permanente para propor métodos analíticos uniformes para o 

exame dos alimentos e artigos de consumo e para formular um projeto de um Código 

Internacional sobre a composição média das substâncias alimentícias. Tal meta, pelo visto 

não foi cumprida nos anos seguintes, pois além dos votos emitidos para que os governos 

promovessem leis que protegessem a população contra as alterações alimentícias e maior 

rigor na inspeção de todo o processo de produção, transporte e distribuição de alimentos 

(2o. e 3o. CMLA), foi feita similar reivindicação pela Secção de Química, Física, História 

Natural e Farmacologia por ocasião do 4o. CMLA, em 1909.65

65 Solicitação aos governos de toda a América Latina para adotar medidas tendentes à unificação dos 
processos químicos empregados nas análises oficiais das substâncias alimentares e outras. Sua preocupação 
voltava-se para a perspectiva de aliar uma rigorosa defesa pública com os interesses industriais 
conscienciosos e honestos.
66 Moção da Seção de Higiene/Montevidéu. 1907. O presidente escolhido foi Emílio Coni que também 
apresentou na ocasião uma comunicação intitulada “Lucha contra las enfermedades venéreas." Tercer 
Congreso Médico Latino Americano. Tomo V, 1909. pp. 50-53.
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Além da proposta de ensino voltada para a higiene sexual, vários projetos 

educacionais relacionados com a higiene foram discutidos e votados pelos congressos. O 

primeiro encaminhamento refere-se à proposição geral do Io. CMLA de tomar obrigatório 

seu ensino nas escolas públicas e privadas. Já no segundo congresso em Buenos Aires, em 

1904 foi feita uma solicitação à comissão organizadora para que se criasse, diante da 

importância e número de trabalhos relativos à higiene e à educação, uma subsecção para as 

questões de higiene escolar e polícia sanitária. Por ocasião do 4°. Congresso a proposta de 

educação higiénica foi ampliada e se voltou para diversos setores sociais como crianças, 

jovens, mulheres e trabalhadores.

Em 1922 se reforçou novamente a necessidade de uma campanha vigorosa em todo 

o continente contra a propagação de doenças venéreas.

educação nos respectivos países de que deveria haver o ensino oficial da higiene sexual na 

América Latina.67

67 O título da comunicação era "Profilaxia Moral”, "Educação Sexual” e foi apresentado na seção de Higiene. 
Quinto Congresso Medico Latino Americano. Actas y Trabajos. Limadomo 8. 1914. pp. 238-270.
6 Antonio Vidal (Buenos Aires) "Higiene social y medicina pública em la República Argentina. Reformas 
cm la ensenanza y enlas instituiciones médicas. EI doctorado en Higiene. Tercer Congrcso Médico Latino 
Americano. Actas y Trabajos. Tomo V. 1909: 507-508.

A questão educacional também esteve relacionada com a formação propriamente 

dita do corpo médico e demais profissões vinculadas. Havia a preocupação em uniformizar 

os planos de ensino médico em todo o continente e a viabilizar a reciprocidade dos títulos 

profissionais médicos em toda a América Latina. Em 1904, foi proposta a criação de 

Escolas de Enfermeiros e, em 1907, foi reforçada a necessidade do empenho dos médicos 

para que houvesse a criação de Escolas de Enfermeiras, nos moldes da Inglaterra e dos 

Estados Unidos, além de haver a inscrição de uma comunicação sobre a possibilidade do 

doutoramento em Higiene.68 Em 1909 foi sugerida a reforma do ensino superior nas 

Faculdades de Medicina para a formação especifica do médico higienista escolar. Além 

destas, foi discutida a necessidade de cursos e pessoal especializado nas instituições de 

Assistência Social, com destaque para as que se voltavam às mulheres grávidas sem
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amparo, velhos, mendigos e egressos de prisão. Alguns trabalhos se voltaram para a 

inspeção médica e utensílios necessários nas escolas.

Em 1913, foi proposta a unificação dos planos de estudo nas universidades latino- 

americanas, a criação de uma cátedra de medicina tropical69, outra de História da Medicina 

e o ensino de puericultura nas escolas.

Decorridos quase dez anos, novamente o tema de um plano comum de estudos 

universitários pela América Latina foi retomado no 6o. CMLA, com o complemento de que 

as autoridades competentes deveriam atentar também para a unificação dos procedimentos 

estatísticos, da terminologia médica e das farmacopéias.

Não havia tratamento para a doença, a não ser a intervenção cirúrgica, bastante 

perigosa e nem sempre possível, dependendo do caso. A campanha no Uruguai foi liderada 

pela Sociedade desde 1905 e se propagou por diversas cidades, sobretudo do interior do

69 Conferir n item sobre a seção de Medicina Tropical deste capítulo.
7°Informaçõcs retiradas do trabalho de Andrés F. Llovet. "Propaganda contra la enfcrmidad hidática”. Tercer 
Congreso Medico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo 5. 1909. pp. 219-225.

A necessidade de estudos sobre doenças endémicas e características do continente 

latino-americano cada vez mais fazia parte da agenda sanitária dos médicos. Os congressos 

médicos latino-americanos não deixaram de abordá-las. Interessante notar que, muitas 

vezes, diziam respeito aos problemas enfrentados com maior frequência pelos países-sede 

do evento. Um caso bastante expressivo desta situação, ocorreu no 3o. CMLA, a respeito da 

“doença hidática”, muito comum nas regiões mais pobres e rurais do Uruguai. Pela riqueza 

dos debates ocorridos sobre a enfermidade, haverá uma maior atenção a seu respeito.

A “doença hidática”, muitas vezes, era fatal, atacava o fígado, pulmões, cérebro e 

era responsável pela formação de tumores nestas ou em outras partes do corpo, a partir da 

ingestão de água contaminada por cachorros que tivessem comido vísceras contaminadas 

de outros animais, como, vacas e ovelhas, segundo informações de um trabalho apresentado 

por Andrés F. Llovet, representando a Sociedade de Medicina de Montevidéu, que também 
levou a mesma temática para a Exposição Internacional de Higiene.70
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Outro médico argentino, Antonio Vidal foi um pouco mais diplomático nas críticas, 

pois iniciou seus comentários com muitos elogios à iniciativa uruguaia. Como diretor da 

Seção Escolar do Departamento Nacional de Higiene da Argentina, fez menção de que 

algumas iniciativas sobre a educação das crianças e da população seriam feitas, somando-se

71 •Interessante notar que o medico aqui faz menção à Europa, dizendo que ele não conhecia cidades, com 
exceção de Constantinopla, que tivessem cachorros nas ruas como ocorria nos países da região platina. Difícil 
acreditar quando se compara à realidade atual de cidades como Paris, na qual a população de cães é enorme.

pais. Mais de 20 mil cartilhas e 7 mil cartazes foram distribuídos em escolas, exposições de 

gado, vagões de trem, e repartições públicas, conferências públicas dos médicos, tudo isto 

fazia parte das estratégias da campanha sanitária, alertando para o perigo dos cães e da água 

consumida. Mais do que garantir os resultados positivos da campanha empreendida, a 

intenção maior em apresentar o material utilizado naquele congresso era o de destacar o 

pioneirismo da Sociedade de Medicina, pois segundo o informe, foi o Uruguai “o primeiro 

país da América do Sul que se adiantou para estabelecer praticamente a profilaxia contra 

tão terrível enfermidade.”

Mas, alguns dos argúidores presentes estavam dispostos a fazer “críticas 

construtivas” ao material apresentado. Emílio Coni, como sanitarista reconhecido, foi direto 

ao ponto, sem grandes rodeios: estava de acordo apenas com a primeira recomendação 

destacada no cartaz que aconselhava o consumo apenas de água fervida, chá, mate ou café. 

A segunda e terceira recomendações segundo ele, eram problemáticas pois de nada 

adiantaria aconselhar as pessoas manter afastados os cachorros, sabendo que o hábito de 

convivência com estes animais era algo muito comum nas populações mais pobres do 

interior e mesmo das cidades. Estes viviam soltos e tinham de garantir sua alimentação 

praticamente por conta própria, portanto, de nada adiantaria aconselhar às pessoas manter- 

se longe. Para Coni, a medida deveria ser mais enérgica: limitar o número de cachorros, 

permitindo apenas aqueles considerados indispensáveis.71 Sobre o terceiro item do cartaz de 

propaganda, o sanitarista argentino chamou a atenção de que ali só havia referência às 

ovelhas, quando os cachorros também se alimentavam de vísceras de equinos e bovinos. 

Além disso, lembrou que o cão era propagador de outra doença terrível, a “tênia 

equinococo” (sic), além de depositar suas fezes não só próximo às fontes de água, como 

também nas plantações de leguminosas.
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aos trabalhos científicos desenvolvidos por alguns médicos, através de suas pesquisas sobre 

a “doença hidática” Ou seja, a Argentina em breve, também iniciaria uma forte campanha 

contra a doença.

Observa-se que, do ponto de vista da medicina, todas as recomendações feitas pelos 

argentinos foram plausíveis e num primeiro momento, poderia se imaginar que os médicos 

da Sociedade de Medicina do Uruguai ou seus representantes acatassem com agrado as 

sugestões. No entanto, não foi isso que ocorreu. O médico Augusto Turenne, secretário da 

comissão organizadora do 3°CMLA argumentou que a forma incompleta da cartilha e dos 

cartazes estava de acordo com a “ignorância” do camponês, pois deveria ser eliminado da 

campanha tudo que pudesse obscurecer a fácil compreensão da propaganda. E falar de 

verduras, apesar de ter reconhecido a pertinência das observações feitas pelos argentinos, 

não fazia muito sentido para aquela campanha, segundo seus argumentos, pois era um 

alimento raro, quase desconhecido na dieta das pessoas do campo.

Novamente argumentou Antonio Vidal, no sentido de que exatamente pelo 

desconhecimento da população, o contrário deveria ser feito, pois a alimentação de 

verduras e legumes deveria ser recomendada, já que não considerava uma dieta baseada 

exclusivamente na carne como a mais adequada. Além disso, argumentou que não era 

absoluto o não consumo de verduras pelos campesinos e que a entrada de imigrantes trazia 

novos hábitos, havendo cada vez mais o costume do agricultor consumir alimentos por ele 

semeados.

Sua crítica voltou-se justamente para o que era mais caro neste tipo de campanha 

em seu país: a regularidade dos ensinamentos higiénicos pelos médicos escolares e não 

somente em ocasiões esporádicas, caso do que estava ocorrendo no Uruguai, por exemplo, 

por ocasião das exposições pecuárias. Sugeria então que houvesse maior regularidade e 

método com relação aos ensinamentos que só a escola e um profissional habilitado 

poderiam oferecer. Lembrou também, como fez o seu colega Emílio Coni, de que era 

necessário aparecer nas instruções populares o perigo de ingerir verduras e legumes crus, 

havendo a necessidade de recomendação da lavagem com água pura ou fervida.
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Um outro médico, Joaquín Salterain, membro da comissão organizadora da 

Exposição Internacional de Higiene, na qual a campanha hidática teve papel destacado72, 

interveio com poucas mas definitivas palavras. Disse que, apesar de alguns defeitos dos 

cartazes feitos, não haveria motivo para desmerecer a obra maior. Usou como contra- 

argumentação a campanha contra o alcoolismo que levava a crer a existência de bebidas 

alcoólicas não nocivas, quando todos sabiam que não existia álcool não pernicioso à saúde 

do homem. Em suas palavras:

“Diante da magnitude da obra, o detalhe resulta relativamente 
insignificante. Cabe ao Uruguai a honra de haver sido o primeiro pais que 
empreendera a luta contra aquela enfermidade, que se não enegrece os 
quadros de mortalidade, contribui à sua elevação e somente isto já salva e 
saneia os defeitos do detalhe. ” (p. 228)

Percebe-se então que os argentinos mexeram com os brios nacionalistas que os 

membros responsáveis pelo congresso uruguaio queriam mostrar com a ênfase dada a esta 

campanha. Ao mesmo tempo, certo teor de concorrência ficou no ar, pois bem feita ou não, 

o Uruguai havia tomado a dianteira, o que poderia ameaçar, de alguma forma, o papel de 

“vanguarda sanitária” da Argentina nas diversas campanhas empreendidas na região sul do 

continente. A “doença hidática” também era uma preocupação argentina, o que agravava 

ainda mais o nível de competição entre os dois países.

Uma perspectiva mais cooperativa se deu em 1909, no Rio de Janeiro, quando foi 

proposta uma moção idealizada pelos médicos brasileiros Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e 

Jacinto de Barros acerca da importância do estudo da ancilostomíase, doença que começava 

a preocupar de forma mais sistemática os médicos por sua grande ocorrência na população 

de regiões do interior do país. Falaram da necessidade de incentivo junto aos governos para 

a profilaxia da doença, nos moldes empregados na América Central e do Norte. 

Recomendava-se também o estabelecimento de ligas e associações nas zonas endémicas, tal 

como ocorria no México contra a febre amarela e o impaludismo, com finalidades de 

instrução da população e tratamento dos doentes.

72 Ver capítulo 3 e a iconografia deste trabalho.
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O Peru destacou-se como o pais que mais apresentou estudos sobre doenças 
consideradas típicas da região, geralmente de caráter endémico, como a leishmaniose, mais 
conhecida lá como uta, a “doença hidática” ou equinócia, além de outras com nomes mais 
estranhos, como “catarro de primavera” de Arequipa e o “vómito negro”de Iquitos. Sobre a 
leishmaniose, foi recomendado o aprofundamento dos estudos científicos.

Os debates a respeito da causa e profilaxia da febre amarela marcaram 
profundamente a medicina do final do século XIX e início do século XX. O 
acompanhamento de suas discussões amplia o horizonte de interpretação a respeito da 
complexidade das teorias médicas vigentes, principal mente por ser tratar de uma doença

Como se sabe, uma das preocupações epidemiológicas de maior gravidade do final 
do século XIX e início do século XX foi a febre amarela. No entanto, ela só irá aparecer 
como tema de debates no 2o. CMLA, ocorrido em Buenos Aires. A participação do Brasil 
foi central nas polêmicas suscitadas. Diversos trabalhos foram apresentados sobre o tema74, 
mas a principal discussão se deu em tomo de duas longas exposições opostas feitas por José 
Penna, da Argentina, defensor da teoria de Sanarelli a respeito do bacilo icteróide e por 
João Batista Lacerda, defensor da teoria de Carlos Finlay, a respeito da transmissão da 
doença pelo mosquito Stegomyia fasciata15

No mesmo encontro, apesar de ter sido tema de apenas uma comunicação73, foi 
aprovada a proposta de estabelecimento da profilaxia oficial contra o impaludismo em 
todos os países da América Latina, sobre a base de uma legislação apropriada com previsão 
de dez anos para experimentos dos procedimentos adequados.

73 Nicolas Lozano (Argentina) “Profilaxis del Paludismo”. Quarto Congresso Médico Latino Americano. 
Actas e Trabalhos. Programação Geral do Congresso, Tomo 1, 1909, p. 125.
74 Os trabalhos apresentados para a sessão do dia 08 de abril de 1904 ocuparam mais de 150 páginas do 
volume da publicação sobre a secção de Higiene, sendo que a publicação do trabalho de Batista Lacerda foi a 
de uma versão resumida! Ao todo, foram cinco apresentações: João Baptista Lacerda (Brasil), Profilaxia 
internacional da febre amarela', Antônio Austregésilo Azevedo Sodré (Brasil), Profilaxia pública da febre 
amarela. José Penna, (Argentina) EI micróbio y el mosquito em la patogenia y transmissión de la fiebre 
amarilla. Guillermo Dolz y Arango (Cuba) Profilaxia da fiebre amarilla e Plácido Barboza (Brasil) Febre 
amarela e mosquito. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, Tomo 
V, 1904, pp. 222-390.
75 Atualmente, este mosquito é conhecido como Aedes aegypti.

causa e
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Além disso, percebe-se que nesse período, não havia consenso em tomo dos 

diagnósticos e profilaxias existentes. Por isso mesmo, havia interesse entre os cientistas 

pela primazia da “descoberta” que pudesse decifrar o enigma da doença. Assim, não é de se 

estranhar que o diretor do Museu Nacional, João Batista Lacerda tenha tomado para si a 

função de apresentar um trabalho sobre tema tão polêmico. A sessão parecia ser mesmo 

especial. O próprio sugeriu à presidência da mesa que “dada a importância dos trabalhos a 

serem apresentados”, os oradores pudessem fazer uso da palavra todo o tempo que 

necessitassem para desenvolver suas teses. Decidiu-se então que após todas as explanações 

houvesse o esperado debate entre os demais membros presentes.

Posteriormente, dissertou sobre os diversos métodos existentes para o controle da 

febre amarela - destruição dos focos de mosquitos, isolamento, quarentenas, tentativas de 

imunização artificial - para finalmente concluir que a febre amarela era originária dos

que junto às teorias mais antigas que a associavam com mudanças climáticas ou com 

miasmas, tomou-se objeto privilegiado de várias pesquisas bacteriológicas, chegando 

mesmo a serem descobertos supostos agentes em laboratórios, caso dos trabalhos 

desenvolvidos por Giuseppe Sanarelli em Montevidéu e de outros trabalhos sobre 

microorganismos que geraram inclusive a prática da vacinação, como ocorreu no Brasil 

com Domingos Freire e no México, com Carmona y Valle. Ao mesmo tempo, instigou 

novos estudos no campo da medicina dos vetores, contribuindo para o fortalecimento das 

relações da medicina com a história natural.76

76 Para outras informações a respeito, ver: Almeida, 2003 e 2000; Benchimol, 1999. Interessante notar que no 
mesmo evento e no anterior, foram apresentados trabalhos sobre o impaludismo (malária), doença que já tinha 
um consolidado aporte teórico desenvolvido a respeito de sua relação com os mosquitos vetores.
77 João Baptista Lacerda era médico de formação.

Inicialmente, Lacerda traçou um quadro histórico a respeito das idéias de Carlos 

Finlay, da relação existente com outros trabalhos que relacionaram doenças e vetores, como 

aqueles desenvolvidos sobre a malária na Ásia e África e das experiências feitas com 

mosquitos em Cuba, São Paulo e Rio de Janeiro. Num segundo momento de sua 

explanação, embrenhou-se no terreno da entomologia e das pesquisas desenvolvidas no 

próprio Museu Nacional a respeito da biologia dos mosquitos e da sua relação com o meio 

ambiente.
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Seu recado era direto para os países vizinhos, sobretudo Argentina e Uruguai que 

seguiam medidas restritivas de profilaxia internacional com relação ao Brasil e mais 

severamente ao Rio de Janeiro, por ser esta cidade considerada foco epidêmico, verdadeiro 

perigo para aquelas nações que viam principalmente em suas respectivas capitais, modelos 

de sanitarismo, tão valorizados nestes mesmos congressos.

Impossível não haver discussões após tão ousada proposta! Atente-se para a divisão 

de times previamente instaurada: de um lado brasileiros e cubanos, do outro, argentinos e 

uruguaios. Diante do burburinho gerado e de que era patente a divergência de opiniões 

quanto à conveniência de serem abolidas as desinfecções, Lacerda retirou a moção, 

segundo os organizadores do volume em que foi publicado, com receio de arriscar-se ao 

azar de um voto contrário.

78 ' ... .Embora exista um item em sua conclusão que deixa dúvidas quanto à possibilidade de transmissão por 
roupas e objetos de uso do doente, uma vez que as experiências não verificaram a respeito do contato deste 
material com o mosquito. João Baptista Lacerda. "Profilaxia internacional da febre amarela". Segundo 
Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires. Tomo V, 1904. p. 268.
79 Posteriormente, como encaminhamento lido no final da discussão, os termos da proposta de Lacerda foi 
assim redigido: "O Congresso Medico Latino-Americano c de opinião que a febre amarela se transmite e 
propaga pelo stegomyia fasciata e de acordo com esta opinião, convida os governos americanos a 
modificarem os processos profiláticos até agora empregados para prevenirem a importação da febre amarela " 
Segundo Congreso Medico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, Tomo V. 1904. p. .381.

países banhados pelo golfo do México, que o agente transmissor até então conhecido era o 

mosquito Stegomyia fasciata, que outras formas de transmissão não eram plausíveis tais 

como por mercadorias, cadáveres, animais domésticos, atmosfera , que a medida essencial 

para a profilaxia da febre amarela era o isolamento do doente, sendo o combate ao 

mosquito medida importante para a extinção de um foco de febre amarela, porém 

coadjuvante e que as quarentenas terrestres e marítimas deveriam ser abolidas.

“Proponho que, baseado nas conclusões da Comissão Americana, 
comprovadas experimentalmente em Cuba e no Brasil, sobre a transmissão 
e propagação da febre amarela pelo stegomyia fasciata, o Congresso 
convide o Uruguai e a Argentina a modificarem, de acordo com aquelas 
conclusões, os processos sanitários atualmente empregados por esses dois 
países na profilaxia da febre amarela. ’’19
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As comunicações que se seguiram dos demais médicos brasileiros, Azevedo Sodré e 

Plácido Barbosa, e do cubano Guillermo Dolz y Arango estavam afinadas com as 

colocações de Lacerda, complementando em certa medida seu trabalho, através de uma 

descrição pormenorizada dos procedimentos experimentais sobre a transmissão da febre 

amarela pelos mosquitos ocorridos em Cuba e no Brasil, através de gráficos relativos ao 

estado físico dos “voluntários” e da transcrição de partes dos relatórios das comissões que 

acompanharam as experiências.

80 A título de exemplificação. Plácido Barboza citou a atuação do médico Lallemand e de Torres Homem no 
Rio de Janeiro. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, tomo 5, 1904, 
^>.335-336.

Esta é uma referência sobre o relatório de um médico chamado James Hardic com relação ao Hospital de 
Bellevue em 1798 e publicado em 1822. no qual se refere ao fato de que diversos funcionários que 
trabalhavam naquele estabelecimento como médicos, enfermeiros e lavadeiras não contraíram a infccção. O 
mesmo tipo de argumentação foi encontrado no relatório de 1806. de um outro médico residente daquele 
hospital. Edward Miller. Interessante notar que neste documento, afirmava que as enfermeiras haviam perdido

Uma outra estratégia utilizada para o reforço da teoria dos mosquitos foi a utilização 

da narrativa a respeito de outras iniciativas médicas ocorridas anteriormente àquela fase das 

controvérsias experiências como uma espécie de presságio do que viria a ocorrer 

posteriormente. Como se fosse um mesmo caminho, inicialmente empírico, mas que seguia 

rumo a teoria dos vetores, já naquele momento, comprovada cientifícamente. Assim,

> Plácido Barboza, em sua comunicação, recuperou diversas passagens a respeito dos 

primeiros contatos dos médicos com a doença no Brasil, ainda nos primórdios do século 

XIX e que se colocavam contrários a idéia de que a febre amarela era uma doença 

contagiosa.80

Além do relato de vivências médicas brasileiras com relação ao “mal amarílico” 

tendentes à idéia do não contágio, o autor também citou exemplos do exterior, começando 

por alguns relatos obtidos em artigo publicado por um médico norte-americano, A.H.Doty, 

que segundo suas informações, havia tido acesso aos relatórios médicos oficiais sobre a 

eclosão de epidemias da doença em Nova York. Estes então, ainda no final do século 

XVIII, já estariam em consonância com as conclusões dos higienistas considerados pelo 

autor, como modernos, pois também perceberam em suas observações que a equipe médica 

e demais pessoas que tinham contato com doentes internados nos hospitais, não adquiriam a 

doença.81



81

Tantos argumentos e discursos para defender a teoria dos mosquitos... O problema é 

que ainda não se via o micróbio da febre amarela, ele pertencia ao grupo dos “invisíveis”. 

Ao olho nu, perfeitamente aceitável, mas também ao microscópio! Isto, para grande parte 

dos adeptos da microbiologia daquele período parecia algo inimaginável. E este foi um dos 

pontos mais criticados pelo único trabalho opositor da sessão sobre a teoria dos mosquitos.

Para José Penna, da Argentina, e para tantos outros médicos daquele período, a 

febre amarela era a mais importante doença infecciosa da América, ao lado de outros 

terríveis flagelos como a peste e a cólera. Para todas estas enfermidades, em matéria de 

profilaxia, necessitava-se que houvesse leis sanitárias e imunização. Em matéria de 

terapêutica, um tratamento específico seguro e eficaz.

No caso do Brasil e Argentina a questão era ainda mais complicada, pois apesar de 

parte dos organismos sanitários argentinos, entre eles o Departamento Nacional de Higiene, 

recomendarem ao governo argentino a supressão das pesadas quarentenas - consideradas 

muito longas e fora das exigências mais modernas de observação por apenas alguns dias - 

ainda exigidas para as embarcações suspeitas vindas de outras localidades, as autoridades 

insistiram na sua manutenção 83

totalmente o receio do contágio da febre amarela, de tal modo que quando estavam muito cansadas, se 
recostavam nas camas dos moribundos. Por mais de uma vez muitas continuaram a dormir ali até que o 
doente morresse e fosse preciso retirar o corpo. Plácido Barboza. ‘ Febre amarela e mosquito”. Segundo 
Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires. Tomo V. 1904. pp. 337-339.
82 Plácido Barboza. "Febre amarela e mosquito". Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y 
Trabajos. Buenos Aires, Tomo V, 1904, p. 340.
83 José Penna relatou que desde 1895 os serviços de saúde já vinham aconselhando o governo argentino a 
tomar medidas mais adequadas às convenções internacionais estabelecidas sobre o regulamento marítimo. 
Tanta intransigência governamental não pode ser entendida somente do ponto de vista sanitário, uma vez que

Foram lembradas também em sua comunicação, relatos de médicos do final do 

século XIX vinculados aos hospitais e esquadras das Antilhas em que afirmavam que a 

febre amarela atacava mais os europeus que antilhanos, não estabelecendo uma relação 

direta entre higiene e eclosão da doença, uma vez que se manifestava em locais salubres e 

muitas vezes, deixava de aparecer nas piores partes das cidades, onde reinava a imundície e 

havia aglomerações populares. Com o mesmo sentido, citou os trabalhos desenvolvidos 

pela expedição inglesa da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, enviada ao Pará em 
821901 para desenvolver estudos sobre a febre amarela.
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José Penna era um adepto dos procedimentos da bacteriologia com relação às 

pesquisas sobre doenças epidêmicas e defendia a teoria de Sanarelli de que o bacilo 

icteróide, encontrado nos tecidos e excrementos dos amarelentos era o causador da doença. 

Suas pesquisas respeitavam os princípios básicos da bacteriologia em tentar reproduzir 

artificialmente a inoculação da doença e de produzir uma vacina capaz de imunizar as 

pessoas. Sabia, no entanto, que vários trabalhos já haviam contestado os resultados 

apresentados por Sanarelli que, naquele momento seguia com suas pesquisas laboratoriais 

em Montevidéu sobre a febre amarela.

Da mesma forma que os demais expoentes que o antecederam, José Penna tratou de 

estabelecer um quadro histórico a respeito das pesquisas sobre febre amarela, iniciando 

pelas experiências realizadas em Cuba, depois São Paulo e Rio de Janeiro, tentando

as próprias autoridades médicas argentinas estavam de acordo com as reformulações sobre a questão. 
Provavelmente interesses comerciais e de atrativos de mão-de-obra européias também estavam em jogo entre 
as duas nações.
84 José Penna. EI microbio y el mosquito en la patogenia y transmisión de la fiebre amarilla. Segundo 
Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires. Tomo V. 1904, pp. 280.

Estas divergências serão utilizadas pelo autor para fazer um paralelo com a 

necessidade de se chegar a um consenso científico a respeito da etiologia e profilaxia da 

febre amarela, pois só assim seriam superados os obstáculos nas relações comerciais entre 

os dois países. O congresso médico latino-americano era uma ocasião extremamente 

oportuna para a aproximação daquelas “jovens nações” que desde longa data, pelo pavor 

injustificado do contágio e da morte, encontravam-se distanciadas.

“(...) E ainda que as recentes experiências sobre a transmissibilidade 
da febre amarela, o mesmo sobre as investigações de laboratório sobre seu 
agente patogênico, não pareçam ilustrar a cena com as claridades da luz 
meridiana que ninguém ousa discutir, convém que as analisemos com 
verdadeiro empenho, com especial cuidado, pois constituem a mais 
grandiosa promessa que até o presente os sábios nos farão para contribuir, 
ilustrando uma incógnita médica, para a mais franca união e para a 
confraternização das nações sul-americanas, suavizadas ou suprimidas 
como serão certamente, as leis sanitárias de seus portos, para dar ampla 
liberdade e franquia às suas comunicações e ao seu comércio. ” (p. 280)
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estabelecer uma narrativa neutra a respeito dos procedimentos e atentando para os detalhes 

de cada uma das séries experimentais, transcrevendo inclusive os itens conclusivos destas.

Ao leitor que parasse sua leitura naquelas quinze páginas, parecia ser o texto de 

mais um adepto da teoria dos vetores. No entanto, ao iniciar uma nova parte em seu texto, 

Penna vai fazer duras críticas com relação aos procedimentos adotados em todas aquelas 

séries experimentais, pois todas padeciam de graves defeitos segundo o rigor dos métodos 

de determinação experimentais, necessário para se “alcançar a verdade”, em suas palavras.

Outra forte acusação de José Penna aos promotores das experiências sobre a febre 

amarela era a de que fatos muito importantes teriam sido propositalmente ocultados. 

Refere-se, por exemplo, às experiências ocorridas em São Paulo, nas quais as primeiras 

tentativas de inoculação da doença pelo mosquito já teriam ocorrido muito antes do período 

retratado nos relatórios oficiais, porém, não foram consideradas por não apresentarem casos 

de febre. Interessante notar que estas informações chegaram ao médico argentino por 

intermédio de escritos de outros dois médicos brasileiros contrários à teoria de transmissão 

pelos mosquitos: Nuno de Andrade, do Rio de Janeiro e Artur Mendonça, de São Paulo. 

Deste modo, percebe-se que a questão era muito polêmica, havia opositores e adeptos da 

teoria dos vetores nos dois países e uma rede de informações e de contatos entre os 

médicos, bastante efetiva, favorecendo alianças científicas transnacionais.

As falhas mais graves para Penna se relacionavam aos relatórios conclusivos 

baseados somente na sintomatologia da doença, presente ou não nos “voluntários”, não 

sendo feitas análises das lesões orgânicas. Seu questionamento era: como saber que se 

tratava efetivamente de febre amarela, doença de sintomas similares a tantas outras 

enfermidades? E sendo uma doença tão fatal, como compreender que da soma de todos os 

voluntários das experiências de Cuba e Brasil, não tenham ocorrido mortes?

Em seguida, fez severas críticas quanto à comprovação de que as roupas e dejetos 

dos doentes não transmitiam a febre amarela, pois para ele, o período de realização destas 

experiências (início do ano) coincidia com o declínio da epidemia, naturalmente 

relacionado com a diminuição da virulência dos germes. E novamente colocava outra 

pergunta: se a profilaxia internacional jamais levou em conta o mosquito, como entender

85 Os sintomas da febre amarela são: febre alta, hemorragias e icterícia.
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Nesta parte de seu texto, José Penna aproveitou-se para comparar indiretamente a 

situação sanitária de Cuba e Brasil com a da Argentina. Assim indagou:

"‘Com efeito: que profilaxia severa e sistemática fizeram em Havana 
as autoridades espanholas antes da intervenção dos norte-americanos? Que 
sistema de prevenção rigoroso e regularmente seguido se implantou no Rio 
de Janeiro e demais cidades do Brasil para sanear os focos de febre 
amarela? ” (p. 303)

que em diversas regiões a febre amarela não tenha adentrado? A relação aqui estava 

diretamente vinculada à idéia-chave de seu posicionamento: o saneamento e o trabalho dos 

serviços de profilaxia sanitária evitavam a doença, portanto era necessário conhecer o 

micróbio agente e desenvolver a imunização e vacinas adequadas.

86 Um interessante estudo sobre os aspectos epistemológicos das diferentes posições tomadas neste debate 
pelos médicos brasileiros e argentinos pode ser conferido em Caponi, 2000.

“As observações da comissão norte-americana que acredita resolver 
o problema da transmissão fazendo intervir o mosquito, devem estar 
influenciadas pelo desejo de ver triunfante sua teoria e é talvez por isto que 
concluíram por reservar ao bacilo icteróide um papel completamente 
secundário e sem relação com o processo infeccioso fundamental da febre 
amarela: pois é tão radical a atual negação de sua importância e a 
existência mesma deste germe, que como se viu, não condiz com as 
observações anteriores de um de seus membros, que antes das experiências 
com os mosquitos achava facilmente o bacilo que agora desapareceu por 
completo!" (p. 323)

Para ele, os estudos mais sérios ainda eram aqueles desenvolvidos pelo 

bacteriologista Sanarelli realizados desde 1896 na Universidade de Montevidéu, onde 

fundou o Instituto de Higiene Experimental. Penna insistia em sua validação, menos pelas 

evidências e mais pela defesa de um programa de pesquisa científica pautado em 

procedimentos laboratoriais da microbiologia86 e nas modernas práticas sanitárias da 

higiene, que pareciam ameaçadas aos seus olhos:
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Assim como havia ocorrido com alguns dos membros da comissão norte-americana, 

Penna relatou a mudança abrupta de muitos médicos e pesquisadores, citando inclusive 

Adolfo Lutz, com relação aos trabalhos de Sanarelli. Para ele, a principal prova de sua 

seriedade é que, desde anúncio de sua descoberta, as experiências em laboratório sempre 

confirmaram a presença do bacilo icteróide nos casos analisados de febre amarela. Para ele, 

o assunto não se restringia a um debate de idéias. Era muito sério porque se tratava de um 

modo direto de influenciar sobre a legislação sanitária internacional. Alertava para o perigo 

de deixar-se levar por meras aparências ou por experimentos incompletos, sob força das 

novas idéias que defendiam medidas simples de profilaxia, ou seja, o simples combate de 

um inseto.

Sua conclusão foi organizada em onze itens. Respaldando o trabalho de Sanarelli e 

refutando os resultados das experiências realizadas com o mosquito, considerados 

incompletos, Penna defendeu a manutenção da profilaxia da febre amarela em suas antigas 

bases: desinfecção e isolamento, sendo que os portos deveriam suprimir todas as medidas 

que interrompessem o livre comércio.

Nem uma proposta nem outra foi aprovada em sua completude. Houve calorosos 

debates com a participação de outros nomes importantes ligados à higiene pública como 

Agote (Argentina), Emílio Coni (Argentina), Jesús Monjarás (México) e Francisco Fajardo 

(Brasil). Este argumentou que a questão da transmissão da febre amarela era um assunto 

que estava entrando em discussão naquele momento, que haveria brevemente uma 

convenção sanitária internacional no Rio de Janeiro, voltada para estas questões e que os 

congressos não poderiam votar moções a respeito de assuntos “puramente científicos”. Para 

Lacerda tal argumentação não era plausível, pois os congressos deveriam servir para votar

No entanto, em seu último item, Penna deixou aberta uma brecha de consideração a 

respeito da possibilidade de transmissão da febre amarela pelo mosquito, concebendo-os 

como agentes de imunização, reforçando ainda mais a contrariedade à profilaxia de 

combate aos mosquitos, defendida por seus opositores.

Q-T rUm dos membros aqui referido é o próprio Adolfo Lutz, na época diretor do Instituto Bacteriológico do 
Serviço Sanitário de São Paulo e participante das experiências sobre a febre amarela ocorridas na capital 
paulista, junto a Emílio Ribas, em 1902/1903, após ter sido defensor da teoria do bacilo icteróide em 
1896/1897.
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Interessante notar que este assunto não foi central nas discussões ocorridas no 3o. 

CMLA em 1907. Apenas houve um trabalho apresentado sobre a febre amarela, de um 

médico brasileiro, José de Oliveira Borges.90

conclusões favoráveis a uma ou outra idéia. Mas acabou pesando a argumentação de que 

haveria uma reunião entre as autoridades sanitárias e políticas dos países do Atlântico para 

fixar medidas a respeito da profilaxia internacional.88

88 De fato, no dia 12 de junho daquele ano, reuniram-se representantes da Argentina, Brasil Paraguai e 
Uruguai para firmarem as bases de uma convenção sanitária internacional. O Brasil foi representado por 
Azevedo Sodré. Sabe-se que a questão não foi resolvida, pois em 1914. novamente estariam os mesmos países 
reunidos em nova convenção, ocorrida em Montevidéu para discutir questões similares relativas aos desejos 
de “salvaguardar a saúde pública, sem trazer inúmeros obstáculos às transações comerciais e ao trânsito de 
viajantes ". Brazil Medico, ano 28, n. 32, 22/08/1914.
OQ

O tom amistoso com relação à receptividade Argentina aos brasileiros foi extremamente elogiada pela 
Revista Brazil Médico, da qual Azevedo Sodré era diretor. Embora dedicasse um número especial para fazer 
um balanço do que havia sido o encontro e para registrar textos biográficos sobre alguns dos expoentes 
médicos argentinos (Emílio Coní Domingos Cabred, Arâoz Alfaro, Carlos Malbrán, Julio Mendez, Henrique 
del Arca, Baldomero Sommer e Frederico Texo), o destaque foi mesmo para a participação brasileira dos 
membros - alguns deles diretamente relacionados com a revista - que apresentaram as monografias sobre a 
febre amarela e que. de certo modo, “trouxeram” para o país o voto de aplauso a Oswaldo Cruz pela 
campanha empreendida na cidade do Rio de Janeiro. Brasil Médico, n. 20. 22/05/1904. pp. 195-208.
90 A comunicação intitula-se “Profilaxia da febre amarela" e foi publicada nos anais do 3°.CMLA tomo IV. 
1909. pp. 72-88.

Com isso, o congresso médico tirou de si a responsabilidade de intervir na polêmica 

questão. No entanto, a proposta formulada por Lacerda para que o congresso enviasse um 

voto de congratulação para Oswaldo Cruz pela direção que vinha conduzindo os serviços 

de profilaxia do Rio de Janeiro e a de Carlos Malbrán (Argentina) para que fosse enviado 

de forma telegráfica um voto de felicitação aos médicos norte-americanos que trabalharam 

em Havana, demonstraram que a maioria dos presentes tendeu a apoiar os trabalhos 

pautados nas medidas de combate ao mosquito. Além disso, a iniciativa de um argentino 

significou um reforço na imagem de que os países latino-americanos eram irmanados 

também na ciência. A mitificação em tomo de Oswaldo Cruz que, naquele momento, 

encontrava-se no princípio de sua carreira pública como médico sanitarista, estava só 

começando.89 Mas, as quarentenas, com relação às embarcações brasileiras continuaram a 

vigorar por muito tempo no litoral argentino e uruguaio, o que denota a continuidade de 

uma política de vizinha sanitária bastante desconfiada dos cuidados sanitários tomados no 

Brasil.
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No entanto, em 1909 no congresso ocorrido no Brasil, como preocupação cara à 
medicina do pais, voltou a ser tema bastante retratado nas comunicações apresentadas na 

Seção de Higiene. Parecia ser uma questão nacional, pois as autoridades sanitárias mais 
importantes da capital federal e de São Paulo, participaram do congresso apresentando 

relatórios oficiais a respeito da doença. E possível que, diante do entendimento 
internacional - principalmente dos países vizinhos - de que o Brasil por muito tempo foi 

considerado foco epidêmico da doença, naquele momento parecesse ser ideal para a 
definitiva redenção de um país saneado que se queria apresentar aos ilustres colegas 
estrangeiros. Ao lado das homenagens dedicadas a Oswaldo Cruz91, diretor do 

Departamento de Saúde Pública, na época e pesquisador do Instituto que já levava seu 

nome, o mesmo pôde confirmar suas glórias conquistadas com a apresentação do trabalho 
“Profilaxia da febre amarela”, no qual descrevia os procedimentos da campanha instaurada 
na cidade do Rio de Janeiro, voltada prioritariamente para o combate dos mosquitos 
Stegomia fasciata. Os dados estatísticos, demonstrando a grande queda de mortalidade pelo 

mal amarílico, eram apresentados como prova cientifica definitiva dos bons resultados que 
a campanha trouxera.

Cabe registrar ainda que outro trabalho de semelhante perfil foi apresentado por 
Eduardo Liceaga, autoridade médica do México e um dos incentivadores no país para a 
implementação de campanhas sanitárias contra a febre amarela baseadas no combate aos

• 93mosquitos.

Outro trabalho também de destaque no congresso foi a memória apresentada por 
Emílio Ribas, importante personagem nas políticas de combate à febre amarela em São 

Paulo e interlocutor do próprio Oswaldo Cruz na época em que iniciava as campanhas 
sanitárias na cidade do Rio de Janeiro92.

91 Sobre este aspecto do congresso, ver o item 2.3.4 deste capítulo, que trata especifícamente da participação 
brasileira nos congressos médicos latino-americanos.
92 Emílio Ribas. A extinção da febre amarela no Estado de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Este 
trabalho já havia sido publicado meses antes do congresso, na Revista Médica de São Paulo. 12, n. 10, 
31/05/1909. pp. 198-205.
93 “Profilaxis de la fiebre amarilla”. Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e Trabajos. 
Programa Geral do Congresso. Tomo 1. 1909. p. 122. Eduardo Liceaga. na época, era Diretor de Salubridade 
Pública do México.
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94 Sobre o projeto de erradicação norte-americano para estas três doenças, ver Cueto, 19%. Retoma-se a este 
tema, no capítulo 5 deste trabalho.

Alguns médicos se destacaram neste período por seus trabalhos dedicados ao estudo 
da tuberculose ou ao funcionamento de dispensários, sanatórios e ligas. No caso da 
América Latina, o nome do argentino Emílio Coni é certamente um dos mais renomados 
no assunto, seja por seus estudos, seja por sua atuação na área. Emílio Coni apresentou nos 
congressos comunicações sobre a tuberculose, junto a outros temas como a lepra, o cólera e 
a sífilis, males que segundo sua concepção, poderiam ser evitados em mais de 80%

Em 1922, o 6o. CMLA recomendou a conveniência do combate à febre amarela, 
peste bubônica e ancilostomíase até a erradicação total destas enfermidades, junto à 
campanha contra o impaludismo em toda a América Latina, numa clara afinação com as 

novas diretrizes sanitárias internacionais, encampadas no continente, pelos Estados 
Unidos.94

A primeira vez que houve referência sobre a Conferência Sanitária de Washington 
nos congressos médicos latinos, foi em 1913, no Peru, justamente sobre esta enfermidade. 
Foi aprovado um voto de recomendação à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 
para que esta adotasse como próximo tema de discussão as condições de imunidade da 
febre amarela. Também foi firmado um acordo de recomendação ao governo de dois países, 
Peru e Brasil, no sentido de atuarem conjuntamente no combate a esta e outras 
enfermidades na região amazônica.

Como uma das doenças mais preocupantes do século XIX, a tuberculose adentrou o 
século XX como tema central dos debates e pesquisas médicas. Embora seu agente 
etiológico, o bacilo de Koch, tenha sido identificado em 1882, não havia um soro ou vacina 
capazes de debelar o mal. Havia muitos debates com relação ao que seria o melhor 
procedimento para cuidar dos doentes: isolamento, dispensários, tratamentos em sanatórios 
localizados em regiões montanhosas e clima mais ameno etc. A iniciativa filantrópica era 
um dos alicerces fundamentais para a manutenção de estabelecimentos voltados 
exclusivamente para o cuidado dos tísicos.
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adotando-se os procedimentos recomendados da boa higiene individual e social. Além 

disso, por sua atuação na área em cidades da Argentina, sobretudo Buenos Aires, Coni 

assumiu por diversas vezes a presidência de comissões e ligas formadas entre os países nas 

votações finais dos congressos em que participou, como no Io. e 2°.CMLA.

Por ocasião do 2o. CMLA, o destaque ficou para os trabalhos desenvolvidos na 

Argentina e ao professor Emílio Coni que apresentou um informe sobre os trabalhos de 

combate à tuberculose, desenvolvidos no continente. Era uma extensa memória, sendo que 

o autor entregou uma cópia para os membros do congresso, numa demonstração de seu 

esforço em divulgar os trabalhos realizados para o combate à tuberculose. Destacou a

95 Após contatos estabelecidos com representantes de países que não participaram do Io. CMLA assim ficou 
configurada a comissão: Presidente: Emílio Coni (Argentina); Secretário: Lucio Córdova (Chile); Vogais: 
Eduardo Liceaga e Jesús Monjáras (México), Samuel Gache (Argentina), Cipriano de Freitas (Brasil),Emesto 
Femández Espiro (Uruguai). Pedro Pefia (Paraguai). Armando Vélez (Peru). Valentm Abecía (Sucre), Carlos 
R.Tobar (Equador), Leoncio Barreto (Colômbia), P. Acosta Ortiz (Venezuela). Máximo Asenjo (Nicarágua). 
Alejandro del Rio (Chile). Manuel Arroyo (Guatemala), Nicolás Aguilar (EI Salvador). Teodoro Picado 
(Costa Rica) e J. Santos Femández (Cuba). Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. 
Santiago de Chile, Tomo II. 1902. pp. 295-298.

Também elaboraram um detalhado programa de trabalho para ser desenvolvido em 

comum e que propunha, entre outras medidas, o melhoramento das condições de vida dos 

menos abastados, incluindo aí a luta contra o alcoolismo; o ensino obrigatório da higiene; 

criação de sanatórios e policlínicas especiais, controle da qualidade dos alimentos, 

principalmente carne e leite. Este documento foi assinado por médicos de praticamente 

todos os países representados.

O assunto era de tal maneira central para a medicina da época que, no congresso do 

Chile, foi nomeada uma comissão especial com membros de países diferentes, durante as 

sessões médicas que ocorreram para, no final, apresentar uma proposta de medidas que 

deveriam ser adotadas. Para isso, nomearam uma Comissão Internacional Permanente, na 

qual os membros deveriam dirigir a campanha contra a tuberculose, formando ligas 

nacionais, autónomas que deveriam enviar ao presidente da Comissão (Argentina) e a 

secretaria (Chile) um sucinto relatório a respeito dos resultados alcançados em cada país, 

para futuramente ser submetido ao conhecimento dos congressos médicos. Pela formação 

da comissão, percebe-se o empenho por parte dos membros dirigentes em haver 

participação de um grande número de países latino-americanos.95
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No 3o. CMLA ocorrido em Montevidéu, decorridas oito comunicações específicas 

sobre a tuberculose, além de outras de caráter geral que também fizeram referência à 

doença, a discussão do evento pautou-se na constatação de que era preciso haver maior 

uniformidade com relação aos dados estatísticos na luta contra a tuberculose, sendo citado o 

serviço de demografia sanitária do Uruguai como modelo a ser seguido.96

Mais uma vez Emílio Coni, o presidente da Comissão Internacional Permanente 

para a profilaxia da tuberculose, destacou-se na discussão, ao apresentar uma extensa 

memória de quase 100 páginas , contendo informações sobre o combate à doença na 

América Latina, da mesma maneira que havia feito em 1904. Segundo suas informações, 

quatro eram os países que se distinguiam no trabalho de combate à tuberculose, seja pelos 

trabalhos desenvolvidos nas ligas, seja pela existência e manutenção dos dispensários e 

sanatórios populares: Argentina, Uruguai, Brasil98 e Cuba. Em seguida, viriam os países 

que já haviam iniciado um movimento ativo e que, certamente, alcançariam os resultados

96 De fato, a sessão sobre a polemica da febre amarela havia ocorrido dois dias antes da apresentação da 
memória de Coni no 2°.CMLA.
97 Emílio Coni. "Estado actual de la lucha antituberculosa en la América Latina". Além das informações de 
Coni. este trabalho era composto pelos informes emitidos por diversas autoridades médicas de cada pais, 
consultados por Coni no intuito de organizá-las e apresentá-las. Tercer Congreso Médico Latino-Americano. 
Actas y Trabajos. Tomo 4. 1909. pp. 5-95.
QQ

Note-se que. ao ler os documentos emitidos pelos responsáveis das ligas, cm diversos estados da federação, 
percebe-se um grau de otimismo, embora muitos dos informes estivessem apenas no plano dos projetos.

atuação da liga argentina neste assunto, bem como o papel que a revista Lucha contra la 

tuberculosis tinha como veiculadora da campanha. Os anais publicaram somente a 

introdução do trabalho e alguns comentários de médicos presentes na sessão em que foi 

apresentado. Percebe-se que o nome de Coni já representava uma unanimidade em termos 

de autoridade sanitária no continente. Representantes do Chile, México, de outras partes da 

Argentina e do Brasil teceram elogiosos comentários relacionados à sua atuação. Era uma 

ocasião propícia para homenageá-lo, pois além de tudo, era presidente do congresso. E, 

novamente Batista Lacerda não perdeu tempo. Sugeriu um voto de reconhecimento do 2o. 

CMLA a Emílio Coni, por sua atuação na luta empreendida contra tuberculose, talvez como 

forma de retratar-se após ter sugerido o polêmico voto referente às condutas sanitárias 

tomadas pela Argentina e Uruguai na fiscalização marítima. O voto, desta vez, foi aceito 

por unanimidade.
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Já em 1909, além do informe regular que Emílio Coni fazia, referente à luta anti- 

tuberculosa na América Latina, apresentou também duas comunicações específicas sobre a 

campanha empreendida na Argentina. Além destes, outros trabalhos foram apresentados, 

sobretudo de médicos brasileiros, trazendo informações sobre o estado da doença em 

determinadas cidades, dispensários e métodos profiláticos adotados.

Comparado aos congressos anteriores, percebe-se a aprovação de um plano de luta 

antituberculosa, pautado no modelo de Buenos Aires, com itens específicos sobre a 

profilaxia e o tratamento. Também foi recomendada a constituição de sociedades 

denominadas “Aliança de higiene social” com a finalidade de combater as doenças por eles 

chamadas de “populares”.99

99As medidas recomendadas foram: Profilaxia: a) proteção da mulher e da criança na primeira infância - 
maternidades, consultórios - puericultura intra-uterina. Escolas de mãe (higiene infantil). Consultórios de 
lactantes e gotas de leite. Higienização obrigatória do leite de consumo, asilos maternais, colónias marítimas . 
campestres e de montanha para crianças debilitadas ou predispostas, b) proteção da criança em idade escolar - 
inspeção higiénica e médica das escolas, livros individuais, educação física, ensino antialcoolismo e 
antituberculoso. Mutualidade escolar .carteiras escolares, copos de leite, colónia de férias, escolas ao ar livre, 
banhos nas escolas, c) proteção do adolescente - ensino obrigatório nos estabelecimentos de ensino: 
antiálcool, antituberculose. antivenéro. Educação física, d) proteção ao adulto. Mutualidades. seguro 
obrigatório contra a tuberculose, sociedades cooperativas de consumo, caixas postais de poupança, casas 
higiénicas e económicas para o proletariado. Educação física, banhos populares gratuitos, higiene na indústria, 
ensino para uma alimentação racional e económica. Tratamento: sanatórios marítimos para crianças.

almejados: Chile, Peru, Venezuela e EI Salvador. Depois, estariam os países da Bolívia, 

Equador, Colômbia, Paraguai, Nicarágua, Guatemala, Honduras, Costa Rica que, segundo 

suas informações pouco ou nada fizeram para debelar o mal, levando-se em conta mesmo 

aqueles que já tinham fundado suas ligas contra a tuberculose, caso do Equador e Paraguai. 

Por fim, cita o México, do qual fez o reconhecimento de que o Conselho Superior de 

Salubridade daquele país, preocupado com a tuberculose, desenvolvia um trabalho 

exemplar e equivalente ao de uma liga.

Neste mesmo informe, Coni recomendou a adoção pelo Congresso Médico Latino 

Americano dos votos aprovados no Congresso Internacional de Tuberculose ocorrido em 

Paris no ano de 1905, referentes à inspeção sanitária, “tuberculinização” das vacas, 

indenização dos animais sacrificados, educação da população sobre o perigo e as medidas 

para combater a doença, o incentivo da propaganda nas escolas e para distribuição em 

geral. Esta recomendação foi aprovada em formato de voto na assembléia final.
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A tuberculose também foi tema de discussão no congresso ocorrido no Peru, sendo 

um dos trabalhos sobre esta enfermidade, apresentado por uma médica daquele país. Sua 

ênfase e a de outros expositores reforçou a importância do estabelecimento de dispensários 

especializados para o tratamento dos doentes100.

No entanto, na sequência dos congressos, a lepra não foi mais tema de trabalhos ou 

proposta de votos, seja nas seções de Higiene, Dermatologia ou nas seções gerais, com a

Sanatórios populares para iniciantes, difusão dos dispensários antituberculosos nas cidades, hospitais 
especiais suburbanos para tuberculosos avançados, colónias agrícolas de convalescência e para tuberculosos 
saídos dos sanatórios. "Votos da 4a. Seção”. Quarto Congresso Médico Latino Americano. Actas e Trabalhos. 
Tomo 1. 1909, pp. 150-151.
100 No Peru, até aquele momento, não havia ligas de combate à tuberculose, situação bastante diferenciada em 
países como Argentina. Uruguai. Chile e Brasil.

O primeiro encontro internacional sobre a lepra, ocorrido em Berlim no ano de 1897 revelou a existência 
de diferentes visões a respeito das medidas que devenam ser adotadas para seu combate. Ver Pandya, 2003. 
Note-se que o segundo encontro a respeito do tema só ocorreu 12 anos depois, em Bergen, na Noruega. Este 
"hiato” temporal também coincide com a ausência de trabalhos apresentados nos congressos médicos latino- 
americanos. A historiografia sobre o tema também assinala uma retomada das discussões sobre bases menos 
excludentes a partir dos anos 1920, predominando propostas de tratamentos mais humanizados e incentivando 
novas pesquisas e a criação de cátedras específicas nos cursos de medicina. Ver Obregón. 1996; Monteiro. 
1995 e Almeida. 2003. pp. 181-196.
102 Pelo acompanhamento dos trabalhos apresentados na Secção de Higiene do 2o. CMLA. esta memória não 
foi apresentada.

A lepra foi uma das doenças que ganhou contornos de preocupação internacional 

em termos de profilaxia desde o final do século XIX Havia o medo conciliado com o 

preconceito, a respeito da enfermidade e do iminente perigo de uma “invasão” da doença 

principalmente através dos imigrantes que seriam, segundo os médicos, portadores de 

germes advindos de regiões consideradas endémicas como a Ásia. Ao mesmo tempo já 

havia divergências quanto ao contágio da doença, gerando calorosos debates entre as 

autoridades médicas de diversas partes do mundo.101

O Io. CMLA estava bastante sintonizado com as discussões do período a respeito da 

doença. Propostas para o seu controle foram adotadas e alguns acordos internacionais 

foram então estabelecidos, como a nomeação de comissões especiais para fazer estudos 

estatísticos nos diversos países e a formação de uma Comissão Internacional Permanente 

para reunir informações sobre a lepra, com o objetivo de apresentar uma memória no 

próximo evento.102
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A retomada do tema como campo de debates em congressos médicos latino- 

americanos ocorreu em 1922, quando foi organizada no Brasil (Rio de Janeiro), o Primeiro 

Congresso Americano sobre a Lepra. (Obregón, 1996: 176)

103 F. Esposei (Rio de Janeiro) Contribuição ao estudo clinico das perturbações da sensibilidade da Lepra. 
Quinto Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo V. 1914. pp. 311-315.
104 Um interessante conjunto de depoimentos e artigos sobre o tema pode ser encontrado em Hanseniase: 
longa história de um estigma. História. Ciências. Saúde. Manguinhos. Vol 10 (suplemento 1), 2003.
105 Diana Obregón (1996) demonstrou como parte de setores médicos da Colômbia transformaram o 
problema da lepra em um problema de configuração nacional, com intuitos de aumentar seu prestígio e 
credibilidade perante as autoridades do país. Talvez, por ter sido o início do século XX período de intensas 
guerras civis, a Colômbia teve participação muito pequena nos congressos médicos e nomes importantes que 
pesquisaram o tema da lepra não estiveram presentes, caso, por exemplo, do médico Juan de Dios 
Carrasquilla.

Os serviços de estatística sanitária também foram discutidos nos congressos 

médicos. No Io. CMLA, a apresentação central sobre este tema coube novamente ao 

representante mexicano Jesús Monjarás, que elaborou a proposta de se nomear uma 

comissão internacional para o estudo sobre a uniformização da nomenclatura visando a 

tomar mais confiáveis os dados estatísticos sobre mortalidade no continente americano, a 

partir de discussões de outros congressos internacionais relacionados e nas resoluções 

tomadas em seu país, junto aos Estados Unidos e ao Canadá, os quais haviam aderido à

exceção de um pequeno trabalho de F. Esposei no congresso de 1913, a respeito da 

sintomatologia nervosa da doença, fazendo parte não da seção de Higiene, mas da seção de 

Medicina Tropical.103 Sabe-se que neste período muito foi discutido a respeito da etiologia 

e profilaxia da doença, no entanto, prevaleceu, em boa parte dos países, a manutenção de 

medidas autoritárias de isolamento compulsório e do confinamento das pessoas em 
leprosários.104 Mesmo havendo propostas sociais menos excludentes por parte de alguns 

setores médicos, contrários à idéia do contágio ou do caráter hereditário da lepra, o que 

predominou no conjunto dos países latino-americanos foi o preconceito e o silêncio a 

respeito desta doença.105
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Boa parte destas discussões anunciadas no primeiro encontro, teve sequência por 

ocasião do 2o. CMLA, na Argentina, inclusive com ênfase na necessidade de um plano 

uniforme de elaboração de censos demográficos para os países latino-americanos. Esta 

seção gerou um grosso volume dos anais e nele se pode acompanhar algumas das 

discussões mais interessantes ocorridas nestes eventos.

Ainda segundo Joaquín Canabal, pelas novas funções executivas atribuídas às 

autoridades sanitárias, estas não deveriam simplesmente aconselhar a população sobre os 

perigos das doenças transmissíveis, mas sim agir sobre o combate e controle dos perigos 

epidêmicos. Para ele, segundo a legislação vigente nos diversos países pesquisados, o 

médico, comprovada a doença, deveria imediatamente comunicar a existência do perigo, o

nomenclatura do francês Jacques Bertillon, proposta em 1893 no Congresso Internacional 

de Estatítisca e Demografia, ocorrido em Chicago.106

106 Jesús E. Monjarás. "La nomenclatura de Jacques Bertillon para causas de defunción es la que conviene a 
los paises latino-americanos”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas v Trabajos. Santiago de 
Chile. Tomo 2. 1902. pp.125-127.
107 O trabalho intitula-se "De la dcclaración obligatoria de las cnfcrmedades transnusibles. Sus consccuencias 
necesarias (aislamento. desinfección, etc). Sus resultados en los diferentes países de la América Latina”. 
Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires. Tomo 5. 1904, pp. 5-31.

Um exemplo destas, refere-se ao trabalho previamente encomendado pela comissão 

organizadora sobre a necessidade de declaração obrigatória das enfermidades 

transmissíveis às autoridades sanitárias, foi apresentado pelo médico uruguaio, Joaquín 

Canabal.107 Após apresentar um breve estudo sobre a situação do controle sanitário em 

diversos países da América Latina, foi feita uma proposta, na parte conclusiva do trabalho, 

de que as pessoas responsáveis pela declaração sobre doenças transmissíveis não seriam os 

médicos e sim o chefe de família ou responsável de um dado estabelecimento, mediante um 

diagnóstico preciso e pautado não somente em conhecimentos clínicos como também 

bacteriológicos. Sua justificativa era a de que pelas transformações ocorridas na medicina, 

na qual a figura do médico de família estava desaparecendo, não fazia mais sentido a 

resistência de alguns profissionais que ainda defendiam o antigo preceito do “segredo 

médico”, já em desuso pelos novos códigos legais, considerado um perigo para o controle 

sanitário.
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que o colocava no papel de “delator”. Percebe-se que o autor, imbuído da linguagem penal, 

tratava a questão como assunto de polícia. Desta forma, o eventual “chefe de família” era

A resistência da comunidade médica a esta proposta foi enorme. Reações contrárias 

puderam ser registradas nas palavras do representante do México, novamente Jesús 

Monjarás e de outro médico conterrâneo do autor da proposta, Femández Espiro. Em seus 

argumentos, percebe-se que o problema central voltava-se para o perigo iminente daquela 

proposta com relação à autoridade do médico, único que poderia notificar as autoridades 

sanitárias sobre a ocorrência de qualquer doença no meio social.

Sua tese pautava-se no problema enfrentado pelos médicos que, sendo os únicos 

responsáveis pela notificação da doença, acabavam sendo pressionados pelos donos ou 

representantes das casas e demais estabelecimentos para não cumprir com seus deveres. 

Muitos profissionais que não tinham “verdadeira consciência” de suas atribuições, não só 

omitiam a declaração como também descuidavam da profilaxia.

(...) quem tinha o dever de comunicar à autoridade qualquer fato 
criminal ou seu análogo, que ocorre em seu domicilio e não se vê uma razão 
bastante convincente para que em nosso caso fique eximido por completo da 
responsabilidade que há de lhe corresponder, se de sua casa irradia ao 
exterior uma enfermidade que pode dar lugar a uma epidemia mortífera.

108 Jesús Monjarás foi. como no primeiro encontro, o representante oficial do México e apresentou uma 
comunicação intitulada “Algumas consideraciones generales sobre higiene social. La organización sanitaria 
en México”, no qual fez uma explanação elogiosa dos serviços existentes em seu país. Femández Espiro 
estava como representante do Conselho Nacional de Higiene de Montevidéu. Segundo Congreso Médico 
Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires. Tomo 5, 1904. pp. 31-45.

A tônica destes discursos vinha ao encontro do movimento mais amplo de 

legitimação do saber médico. Ao mesmo tempo, percebe-se a dificuldade em admitir 

possíveis falhas nos serviços sanitários implantados e tidos como modelos, exemplo da 

Argentina, das cidades do México e Montevidéu, por membros diretores destas 

repartições.108 A vitória desta tendência fica evidente quando se observa que no 

encaminhamento dos votos formulados desta secção não houve a incorporação da proposta 

de Joaquín Canabal.
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No entanto, foi a partir da segunda década do século XX que o movimento eugênico 
ganhou mais força, havendo várias iniciativas de institucionalizá-lo enquanto campo 
médico de atuação. Várias sociedades eugênicas foram constituídas neste período em vários 
países, inclusive no Brasil. Sintonizado com esta tendência na medicina, o 6o. CMLA, 
ocorrido em 1922, destacou de forma otimista os “avanços” que a pesquisa médica poderia 
propiciar, atuando nos temas eugênicos. Como um dos temas gerais da Seção de Higiene

A demografia sanitária percorreu praticamente todos os congressos médicos com 
muito destaque. Em 1913, assuntos relacionados a ela proporcionaram a formação e 
aprovação de dois votos: o primeiro se referiu à recomendação de “uma nova classificação 
de doenças, utilizável para as necessidades da demografia” como tema para os próximos 
congressos. O outro firmou um acordo de criação de uma sede central de coleção, 
classificação e informação de demografia, exclusivamente latino-americana, com sede 
em Buenos Aires, reforçando novamente seu papel enquanto centro dos maiores projetos de 
política sanitária para o continente.109

109 Este voto foi formulado c proposto pelos médicos Domingos Cabred (Argentina) e Enrique León Garcia 
(Peru).

Já por ocasião do 3o. CMLA, alguns estudos trouxeram dados estatísticos sobre as 
alterações demográficas ocorridas em cidades da Argentina como Buenos Aires e Rosário 
de Santa Fé, no Rio de Janeiro, além de estudos sobre a mortalidade infantil em 
Montevidéu e Assunção. Os problemas apontados não inibiam o tom de otimismo com 
relação aos progressos que os conhecimentos médicos poderiam trazer para os países, 
inclusive em assuntos de ordem económica, relacionando muitas vezes o valor monetário 
com a higiene pública.

Embora se saiba que as idéias da “ciência eugênica” tenham sido desenvolvidas 
desde o século XIX, sobretudo a partir de Francis Galton, pautado nas concepções de seu 
primo Charles Darwin. Galton salientou o papel da hereditariedade em muitos aspectos da 
vida do ser humano, relacionando as doenças com a idéia de “defeito hereditário” que 
afetava várias gerações (Pickstone, 2000, p. 326)
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Em 1904, com a denominação de Biologia, esta seção teve um número expressivo 

de trabalhos inscritos, ao todo 22. Na publicação dos anais aparecem os termos em

Esta foi uma das seções que, a cada congresso, sofreu alguma modificação no seu 

enunciado e nas áreas que abrangia. Geralmente os trabalhos relacionados com anatomia, 

bacteriologia, fisiologia etc estavam organizados na primeira seção do evento. No Chile, ela 

não aparece destacada como uma seção, os trabalhos a respeito de anatomia, fisiologia e 

bacteriologia aparecem espalhados nas outras seções.113

O interessante a notar aqui refere-se à sua dúvida quanto a pensar a questão da 

eugenia do ponto de vista latino ou pan-americano. Sua proposta de constituição de uma 

associação pan-americana e eugenia e homicultura não deixava dúvidas: o modelo adotado 

nos Estados Unidos de institutos de pesquisa e genética experimental111 deveria ser seguido 

pelos demais países do continente em prol do “melhoramento dos povos que habitam 

ambas as Américas”. De fato, a proposta de criação da Associação Pan-Americana de 

Eugenia foi aprovada em assembléia geral no 6o. CMLA.112

110 Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actasy Trabajos. Habana. tomo 1,1925. pp. 206-226.
111 Segundo informações contidas na conferência, referia-se aqui a estação genética experimental e o Eugenis 
Record Office que a Instituição Camegie de Washington mantinha em Cold Spring Harber. Long Island e 
New York. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Habana, tomo 1.1925. p 225.
112 Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actasy Trabajos. Habana. tomo 1,1925. p. 92.
113 Como exemplo, citam-se os trabalhos sobre patogenia de nefrites. anatomia patológica da lepra, 
apresentados na seção de Medicina Interna. Primer Congreso Médico Latino Americano. Actas y Trabajos, 
Tomo 1, 1901, pp. 383-396 e pp 451-454.

daquele congresso, foi feita uma conferência por Domingo S. Ramos, sugestivamente 

intitulada El porvenir de América y la Medicina, na qual destacou os trabalhos a serem 

desenvolvidos na Exposição Internacional de Higiene, anexa ao congresso, pelo 

Departamento de “Homicultura e Eugenia”.110 Em seguida, desenvolveu alguns conceitos 

teóricos sobre a herança, como genética, consanguinidade e mestiçagem. Numa segunda 

parte de seu trabalho, abordou temas necessários na formação do médico, voltados para o 

que chamou de “desenvolvimento individual”: ensino da antropologia e conceito integral 

do homem (eugenia, sanidade, “homicultura”).
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Em 1922, no congresso ocorrido em Cuba, foi aprovado um voto para que em todas 
as universidades latino-americanas fosse montado um Museu de Anatomia Patológica nas 
respectivas faculdades de medicina, dando maior importância aos estudos de anatomia, 

histologia e fisiologia.

Esta seção começou a funcionar no 4° CMLA, em 1909, demarcando uma área que 
cada vez mais conquistava o interesse médico. E claro que as preocupações neurológicas e 
as imbricações da área médica com a área judicial e a perícia policial já ocorrera em outros

Em Lima, houve a apresentação de diversos trabalhos sobre as enfermidades 
endémicas ocorridas no país e nesta seção, pesquisadores peruanos trataram de apresentar 
resultados de suas investigações sobre, por exemplo, a anatomia patológica da verruga 
peruana ou sobre a etiologia da uta. Observa-se também que houve a apresentação de um 
interessante estudo a respeito do ensino de embriologia na Faculdade de Medicina de Lima.

114 No tomo 2 dos Anais do 2° CMLA assim foi especificada a secção: anatomia descritiva e comparada, 
histologia, embriologia e teratologia, fisiologia, física e química biológicas, patologia geral e experimental, 
bacteriologia, parasitologia. anatomia patológica.

No congresso de 1907, não houve inscrições de trabalhos nesta seção que também 
diferenciava as áreas abrangidas. Já em 1909, trabalhos sobre imunidade do organismo 
tiveram muita repercussão nesta seção, muitos eram de autoria dos médicos brasileiros. O 
sistema circulatório, anatomia cerebral, estudos patológicos sobre a leishmaniose ou úlcera 
de Bauru, estudos sobre toxoplasmose e protozoários parasitas em experimentos com 
coelhos, zoonoses, indústria e comércio de lacticínios, lesões causadas pela paralisia, 
etiologia da raiva, anomalias renais, causa da febre amarela, estudos citológicos e 
bacteriológicos, num total de 33 exposições, número bastante destacável, ao se recordar que 
no congresso anterior de 1907, nenhum trabalho havia sido inscrito nesta seção.

separado das áreas a que se referia a seção114. Alguns estudos se detiveram na causa 
microbiológica de doenças como a tuberculose, nos componentes sanguíneos e sobre as 
transformações ocorridas no sangue pela febre amarela nos estudos sobre classificação de 
mosquitos, entre outros.
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A seção contou com um número expressivo de apresentações, ao todo 37. Destes, 

13 foram sobre psicoses e problemas mentais e cinco sobre questões criminais. O voto 

expedido por esta seção e aprovado na assembleia geral referiu-se à criação de asilos- 

colônias, escolas especiais e salas anexas às escolas comuns, destinadas às crianças 

portadoras de deficiências mentais e físicas, que necessitassem de um constante 

acompanhamento médico. Esta moção foi assinada por médicos do Brasil, México, Uruguai 

e Argentina, entre eles Domingo Cabred, especialista na área e, nesta época, bastante 

envolvido com a psiquiatria.117

O interesse por temas relativos às doenças caracteristicamente desenvolvidas em 

zonas tropicais apareceu já nos primeiros encontros, firmando os anseios posteriormente 

consagrados no 5o. CMLA, em organizar uma seção específica de Medicina Tropical nos 

congressos médicos e de criar uma cátedra como um campo disciplinar da medicina.

115 Na Argentina, em 1904, um trabalho sobre datiloscopia foi destaque no 2o. CMLA: Juan Vucetich. 
Dactiloscopia Comparada. EI nuevo sistema argentino. La Plata, 1904.
116 Juliano Moreira, médico vinculado ao grupo de Nina Rodrigues, membro da Sociedade de Medicina Legal 
da Bahia e diretor do Hospício Nacional de Alienados em 1903. quando mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 
1907, junto a outros médicos legistas e alienistas, fundou a Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Medicina 
Legal, da qual foi presidente. Era membro da Academia Nacional de Medicina. Posteriormente, em 1911, 
assumiu a Direção Geral da Assistência a Alienados. Jornal do Comércio, 3 de maio de 1933.
117 Na época. Domingo Cabred ocupava a cadeira de Enfermidades Mentais na Faculdade de Medicina de 
Buenos Aires e Diretor do Hospício de las Mercedes. Por ter inaugurado em 1899 o asilo-colônia de Luján. o 
primeiro estabelecimento do país onde se implantou o ”open door Sy stem”, seu nome foi associado pela 
hagiografia médica com o de Pinei, suposto libertador de loucos de Bicêtre nos dias da Revolução Francesa. 
Ver. Piva. 2000.

períodos e na série dos congressos médicos latino-americanos trabalhos já haviam 
apresentados.115 No entanto, foi por intermédio da comissão brasileira do 4o. CMLA que o 

termo de medicina legal, criminologia e psiquiatria apareceu como componente de uma 

seção específica, junto à neurologia que já havia aparecido nos outros congressos como 

uma especialidade da seção de medicina. Destaca-se, desta forma, o momento de maior 

institucionalização da área que vinha ocorrendo no Brasil naquele período e da atuação da 

comissão responsável pela seção, da qual uma autoridade brasileira fazia parte: Juliano 
Moreira.116
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Em 1904 foi aprovada a criação de um centro latino-americano para o estudo de 

enfermidades tropicais. Em todos os congressos nota-se também a ocorrência de muitas 

moções relativas à climatologia e geografia médicas, bem como o interesse em organizar 

estudos relativos à farmacopéia latino-americana e à movimentação populacional, através 

de censos gerais.

Mas o cumprimento da tarefa não era tão simples. Segundo argumento do próprio 

tesoureiro da comissão organizadora do 5o. CMLA, Julian Arce, para o cumprimento da 

missão, exigia-se deslocamentos dos médicos para as regiões do interior do país, estes 

deveriam desempenhar atividades perigosas em regiões endémicas, havia perigo real da

No Brasil, a própria comissão responsável pela seção de Higiene, encomendou a 

apresentação sobre a geografia médica de boa parte dos estados que compunham a 

federação - Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 

Rio Grande do Sul - numa clara preocupação em mapear os males típicos de um país 

comumente caracterizado de tropical.118

118 No Museu Nacional foi possível localizar algumas destas memórias reunidas em Miscelânea. Geografia e 
Etnografia. Memórias apresentadas no Quarto Congresso Médico Latino-Americano.
119 Ou verruga peruana, por sua diferenciação aos demais tipos existentes cm outras partes do mundo de 
erupção na pele, que poderia permanecer por poucas semanas ou muitos meses. Inicialmente foi entendida 
como uma enfermidade distinta da chamada Febre de La Oroya (febre epidêmica. muitas vezes fataL de 
grande ocorrência entre os trabalhadores da ferrovia que ligava Lima a Oroya, daí seu nome). O jovem 
estudante de medicina Daniel A. Carrión, nos anos finais de 1885, interessado em entender os sintomas pré- 
eruptivos fez. com o auxílio de um companheiro de turma, a inoculação em si próprio de sangue de um 
paciente do Hospital 2 de Mayo acometido da Verruga Peruana. Dias depois. Carrión não desenvolveu a 
verruga, no entanto começou a sofrer os mesmos sintomas do que se denominava Febre de Oroya: febre alta e 
anemia, morrendo pouco depois. Cueto, 1989. pp. 127-128.
120 Os médicos foram encarregados destes estudos em junho de 1912. Os componentes eram os seguintes: 
Ramón E.Ribeyro, Ernesto Odriozola (presidente do congresso), Alberto L.Bartón, Júlio C.Gastiaburú. 
Oswaldo Hercelles. Abel S. Olaechea. La Crónica Medica, n. 581, ano 30, 15/03/1913, pp. 85-89.

Mas a grande novidade foi instituída em 1913 com a criação de uma seção 

específica para a medicina tropical e epidemiologia, no cômputo geral de oito seções para o 

5o. CMLA. Uma junta de médicos peruanos, designada pela comissão organizadora do 

5°.CMLA, deveria apresentar os estudos desenvolvidos localmente sobre alguns dos temas 

caros à medicina nacional daquele país: a verruga de Carrión119, a uta (leishmaniose) e o 
120 tifo exantemático, doenças com forte apelo explicativo da geografia médica.



101

Além disto, foi sugerido por Arce de que os estudos de observação dos doentes 

enfermos de verruga internados no Hospital 2 de Mayo, dirigido pela Sociedad de 

Beneficencia pudessem ser atendidos em uma sala especial e não espalhados como estavam 

nas dependências do hospital. O objetivo era garantir a qualidade dos estudos etiológico, 

clínico, anatômico e terapêutico sobre a verruga, sem que isto custasse mais ao hospital. 

Previa-se também com a nova disposição dos enfermos, uma excelente oportunidade para 

transformar aquele recinto numa “vitrine científica”, onde se poderia

vida, aliado aos gastos de viagem. Considerava muito justo, portanto, a remuneração por 

estes serviços prestados à nação.121

As coisas não correram exatamente como o previsto pelos idealizadores dos 

trabalhos a respeito da verruga. Em outro documento, Julian Arce informou que houve falta 

de recursos com relação aos equipamentos e dificuldades de trabalho, muito dependente de 

várias instituições em termos de suporte material. As pesquisas praticamente se 

restringiram às observações feitas com relação aos internos do hospital referido, pois as 

viagens custosas às zonas endémicas não puderam ser feitas a contento dos pesquisadores. 

Mesmo assim, um tom otimista aparecia nas palavras de Arce, ao comentar a continuidade 

dos trabalhos diários a respeito do sangue dos doentes, cultivos, preparações anatômicas 

etc. (p. 87).

121 Ofício escrito por Julian Arce foi endereçada ao presidente e membro da junta do 5o CMLA. Ernesto 
Odriozola. O valor solicitado para as despesas de viagem e pesquisas era de 300 Lp. quantidade pequena 
segundo o autor do texto, mas justificável por contar com o apoio garantido das instituições públicas para tal 
fim, como a Faculdade de Medicina, institutos e laboratórios da capital limenha. Também contava com a 
possibilidade de auxílios por parte da empresa ferroviária central, para abatimentos nas viagens feitas pelos 
comissionados, pois tinham interesse direto na profilaxia da verruga peruana. La Crónica Medica, n. 581, ano 
30, 15/03/1913. p. 86.

No congresso propriamente dito, pelo menos 20 trabalhos foram apresentados sobre 

a vemtga peruana, 15 na Secção de Medicina Tropical.122 Grande parte dos autores eram

“(...) apresentar aos delegados estrangeiros durante as sessões do 
Congresso, uma instalação interessantíssima da verruga peruana, na qual 
encontrariam, ao lado das formas clínicas mais variadas dessa enfermidade, 
peças anatômicas, preparações microscópicas, cidtivos, mapas, cartas, 
fotografias e, finalmente, a bibliografia completa da enfermidade de 
Carrión. ” (p. 87)
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os membros da junta formada pela comissão organizadora do evento, na verdade, médicos 

que há tempos vinham se dedicando ao estudo desta e de outras enfermidades endémicas 

ocorridas no país. Questões conceituais, relações da verruga com outras infecções, 

transformações anatômicas, relatos de experimentos, terapêuticas, tentativas de imunização, 

relatos sobre a ocorrência da doença em outras regiões do país foram abordadas 

exaustivamente pelos médicos peruanos.

No entanto, houve o reconhecimento deste trabalho por parte da equipe norte- 

americana no sentido de identificar o bacilo causador somente da Febre de Oroya, 

definindo-o como um novo gênero: Bartonella bacilliformis (Cueto, 1989, p. 136). Estas

122 Alguns, de autoria de Oswaldo Hercelles foram incorporados à seção de Bacteriologia, Parasitologia, 
Anatomia e Fisiologia.
123 Professor de Medicina Tropical da Universidade de Harvard. Sobre este trabalho e a divergência ocorrida 
com os médicos peruanos, consultar Cueto, 1996,
124 Note-se que também era componente da junta especial formada pela comissão do 5o. CMLA para tratar 
do tema.
125 A equipe formada por Richard Strong. E. Tvzzer, C. T.Brues e A. W. Sellards integrava um projeto maior 
de expedição pela America Central e do Sul, com finalidades de pesquisa sobre doenças chamadas tropicais, 
havendo também a finalidade de coletar material de estudo para ser empregado no ensino de estudantes nos 
vários cursos de Medicina Tropical que seriam inaugurados ainda em novembro daquele ano.
126 Cueto (1987, p. 134) chama a atenção para o fato de que a resistência ocorreu porque, em parte, o perfil do 
pesquisador em Bacteriologia no Peru era a de jovens médicos, institucionalmente dispersos e com acentuado 
grau de competitividade em termos de produção científica. No caso, Alberto Barton era um dos que tinha um 
índice baixo de publicações se comparado a outros da mesma geração, por exemplo.

Além destes, foi apresentado um trabalho conjunto de uma comissão médica norte- 

americana dirigida por Richard Strong123 e do limenho Júlio C. Gastiaburu124, intitulado 

‘Informe Preliminar da primeira expedição do departamento de Medicina Tropical da 

Universidade de Harvard à América do Sul.”125 A equipe norte-americana trabalhou 

durante três meses no Instituto Municipal de Higiene de Lima. Fizeram experimentos em 

animais e estudos sobre um paciente acometido da verruga maligna. Chegaram à conclusão 

de que os estudos realizados pelos médicos peruanos até então, pautados na teoria 

consagrada de Carrión, de que a verruga e a Febre de Oroya eram a mesma enfermidade, 

estava incorreta. A equipe norte-americana, concluiu pela existência de micróbios 

diferentes causadores das doenças, reconhecendo o trabalho de Alberto Bartón que havia, 

em 1909, encontrado um bacilo, considerado responsável pela enfermidade. Note-se que, 

de início, ocorreram resistências por grande parte da própria comunidade de 

bacteriologistas peruanos126.



A Seção de Farmácia e Ciências Naturais

103

conclusões dividiram a classe médica peruana, pois se por um lado havia reconhecimento 
de uma pesquisa realizada localmente, por outro lado, colocava em xeque a crença 
tradicional dos médicos de que havia uma unidade etiológica para a Febre de Oroya e para 
a Verruga de Carrión.

Também foi proposto pelo idealizador da seção, o tesoureiro da comissão 
organizadora, Julian Arce, de que Medicina Tropical e Epidemiologia fossem mantidas 
como uma seção separada nos demais congressos, justificando tal solicitação pelos enormes 
progressos que a área havia tido nos últimos 20 anos e pela necessidade de registrar, 
periodicamente os avanços realizados em todo o continente americano. Foi aprovado por 
unanimidade, juntamente com outra solicitação para que o 5o. CMLA aprovasse a proposta 
de criação da Cátedra de Medicina Tropical em todas as Universidades da América. A de 
necessidade de conhecer a patologia das zonas tropicais e o crescimento dos contatos entre 
culturas diferentes, naquele momento ainda mais incentivado com a aproximação da 
inauguração do Canal do Panamá, levou Arce a argumentar que o estreitamento de relações 
comerciais - positivas do ponto de vista mercantil e económico - trazia consigo também a 
possibilidade de intercâmbio de agentes mórbidos exóticos, principalmente de outros 
continentes. Daí a importância da formação de profissionais habilitados a lidar com estas 
questões de maneira efetiva.

A preocupação central nesta seção foi a de se fazer uma revisão crítica dos estudos 
existentes sobre farmacopéia e de organizar aquela referente à América Latina. Por ocasião 
do Io. CMLA, a obra Farmacopéia Nacional existente no Chile desde 1882 foi analisada,

Apesar de haver a reação de Julian Arce, desmontando em suas colocações, cada 
uma das argumentações do trabalho apresentado, o debate parece não ter ocorrido 
abertamente no congresso, pois não houve a publicação de nenhuma resposta por parte dos 
médicos norte-americanos, nem do peruano Julio Guastiaburu. Novos trabalhos, escritos 
pelos médicos peruanos e voltados especificamente como reação ao documento apresentado 
pela comissão norte-americana ocuparam, nos anos seguintes, as páginas da principal 
revista médica do país naquele período, La Crónica Médica. (Cueto, 1996, p. 358)
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e ao projeto de fundação de uma sociedade nacional de Farmácia, com seu 
correspondente órgão de publicação nos estados latino-americanos.131

127 Juan B.Miranda. “Observaciones a la Farmacopea Chilena”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. 
Actas y Trabajos. Santiago de Chile, Tomo II, 1902, p. 361-373.
1 AQ

Emesto Paccard. “De una farmacopea universal. Necesidad de fijar un coeficiente de posologia constante 
para los medicamentos galenicas”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago 
de Chile, Tomo II, pp. 375-399.
1 Tratava-se de um trabalho francês “L’ Union Farmaceutique”, cujo autor não foi citado.
130 Rafael Gallardo Rojas. “Creación de la Facultad de Farmacia y Ciências Naturales en las Universidades de 
los Estados Latino-Americanos”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de 
Chile, Tomo 2, 1902, pp. 445-451.
131 Rafael Gallardo Rojas. "Fundación de una Sociedad Nacional de Farmacia. Con su correspondiente 
órgano de publicación, en los Estados latino-americanos”. Primer Congreso Médico Latino-Americano. Actas 
y Trabajos. Santiago de Chile, Tomo 2, 1902, pp. 453-456.

As águas térmicas, minerais e os produtos naturais do país utilizados para fabricação 
de produtos químicos e farmacêuticos também foram temas contemplados pela seção. Um 
outro assunto que não foi encomendado pela comissão organizadora, mas que certamente 
gerou grande interesse entre os participantes, refere-se ao projeto de criação de faculdades 
autónomas de Farmácia e Ciências Naturais em todas as Universidades dos Estados latino-

• 130americanos

Outro trabalho relacionado à ampla discussão em tomo dos anseios de 
normatização científica foi o de Emesto Paccard, do Uruguai, que dissertou sobre a 
necessidade de fixar um coeficiente de posologia constante para os medicamentos. Seu 
trabalho é bem interessante porque mapeia com detalhes as diferenças existentes entre os 
diversos países com relação às fórmulas médicas e o perigo resultante destas práticas. Os 
dados apontados em seu trabalho fazem referência aos países europeus, demonstrando sua 
familiaridade com as fontes consultadas.129 Seu intento era o que de convencer os 
participantes da necessidade de um acordo internacional apoiado pelos governos para o 
estabelecimento de um modo de preparação uniforme para todos os países.

com intuito de atualizá-la segundo os preceitos farmacêuticos daquele momento, 
considerados mais científicos e precisos. O trabalho foi desenvolvido por Juan B. Miranda, 
professor de Farmácia e Farmácia Legal da Faculdade de Medicina do Chile.127 Na mesma 
direção se posicionou Eugênio Hãberle, também chileno.128 A base para estas novas 
nomenclaturas e medidas deveria ser o código de Paris.
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Assim, foram propostos e aprovados pelo Io. CMLA estudos especiais sobre as águas 

minerais, por meio de congressos ou comissões, a revisão periódica das farmacopéias 

vigentes na América Latina, a organização de um Codex único para regência destas e a 

criação de Faculdades de Farmácia nos países que necessitassem delas.

O primeiro projeto tratava-se, segundo o relator, originalmente de um catedrático 

de Lima cujo sobrenome era Hermosa. O trabalho apresentado era um verdadeiro manifesto 

de autonomia e valorização da área com relação à medicina que, em vários paises citados, 

subordinava a farmácia como profissão complementar e secundária. Pelas informações 

contidas percebe-se que houve o esforço para mapear a situação do ensino de farmácia na 

América Latina. Em grande parte dos países latino-americanos, com exceção da Venezuela, 

havia apenas a cátedra de farmácia incorporada à faculdade de medicina. Em outros, as 

faculdades de farmácia existentes estavam subordinadas às ciências médicas. Sobre as 

faculdades de farmácia existentes no Brasil, junto a Argentina e Uruguai, foi destacada a 

desvalorização da profissão no meio cientifico.

Segundo informações divulgadas por membros da comissão organizadora do 

2o. CMLA, ocorrido na Argentina, por falta de verbas, não foi possível terminar a 

publicação dos anais. Desta forma, os trabalhos da seção de Química e Farmácia só 

apareceram na programação geral e num informe feito aos congressistas pelo secretário 

geral, Nicolás Repetto e publicado ainda no primeiro volume da série. Ali, pode-se destacar 

que um dos principais trabalhos apresentados referia-se à necessidade de criação de 

faculdades de farmácia e ciências naturais nos países latino-americanos. Os votos 

formulados voltaram-se para a formação de comissões com objetivos a serem cumpridas 

para o próximo congresso: a primeira delas se referiu à idéia de organizar uma farmacopéia 

latino-americana através da nomeação pelo congresso, à segunda seria uma comissão 

permanente encarregada de apresentar no próximo evento suas conclusões sobre o “método 

seguro para diferenciar em uma víscera os sais do arsénico inorgânico e das combinações 

orgânicas do mesmo” e; a terceira, se faria a nomeação de uma comissão internacional
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composta de representantes dos países aderentes ao CMLA para estudar a flora medicinal 

dos respectivos países e apresentar uma memória no próximo evento132.

Em 1909, a comissão organizadora brasileira do congresso decidiu reincorporar 

todos os termos que já haviam aparecido nos congressos anteriores no nome da secção. Um 

dos assuntos desta seção foi também tratado na seção de Higiene e se referia à fiscalização 

de alimentos e bebidas. No 4o. CMLA estas questões foram concentradas nesta seção, 

havendo comunicações sobre composições, métodos empregados para análise dos 

alimentos, produtos farmacêuticos etc e formulação de votos com relação ao trabalho de 

vigilância alimentar e sobre a necessidade de unificar os métodos e medidas empregados.

132 Sessão de 11 de abril. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos, Tomo I, 1904. p. 
83.
1 33 Claro que esta briga não se referia somente aos ditos curandeiros ou aos cn anános existentes, pois sabe-se 
que. na época, ainda era muito frequente a prática de médicos "inventarem" seus compostos e os 
comercializarem, inclusive em revista e jomais.

No entanto, ao se analisar a programação da respectiva seção do 3o. CMLA, apenas 

seis trabalhos uruguaios compuseram a programação do evento, dos quais apenas dois 

foram realmente apresentados. Um sobre especialidades farmacêuticas e outro sobre o 

ensino de Farmácia. Apesar de se configurar numa seção tão pequena, foi responsável pela 

formulação e aprovação de dois votos. Um sobre a necessidade de proibição da venda de 

“remédios secretos”, entendendo por este termo, todos aqueles compostos cuja fórmula não 

viesse inscrita na etiqueta da embalagem. Era um movimento de reforço do saber 

especializado e autorizado que só os farmacêuticos deveriam ter.133 O outro voto também 

remetia a mesma questão, enfatizando que a venda do produto com a especificação da 

fórmula deveria sempre passar antes pelo Conselho de Higiene, o qual deveria comprovar 

se o remédio havia sido formulado por um farmacêutico nacional e se as preparações 

teriam verdadeiro mérito farmacológico.

Vários estudos de pesquisadores brasileiros tiveram a intenção de abarcar 

problemáticas de caráter nacional, outros se restringiram às especificidades regionais. 

Como exemplo, cita-se um estudo, feito pelos professores H. L. de Souza Lopes e Renato 

de Souza Lopes que dissertou sobre a diversidade da alimentação do Brasil, no qual fez
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134 H.L. de Souza Lopes & Renato de Souza Lopes. Estudo da alimentação no Brasil. Memória apresentada 
no Quarto Congresso Médico Latino-Americano, 1909. pp. 1-15 (separata).
135 Roquette Pinto. Etnografia indígena do Brasil: Pedro Americano. O vitalismo e a biologia positiva: A 
Oncken. Estado atual da doutrina darwiniana. Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e 
Trabalhos. Programa Geral do Congresso. Tomo I, 1909, pp. 136 e!41.
136 No Peru, naquele período, o curso de Farmácia era realizado na Faculdade de Medicina e grande parte dos 
professores era formada por médicos. Carlos E. Mejia. EI aprendizaje de la Farmacia; La enseflanza 
profissional Plan de estúdio de la farmacia; Ejercicio público de la Farmacia; Farmacopea Nacional; Higiene 
Farmacêutica; Moral profissional; Oficinas de análisis químicos; Pcntajcs químicos judicialcs; Farmacêuticos 
Titulares; la Estensión Universitária; La autoridade comunal cn rclación con la Farmacia c; Los Herbolarios 
asiáticos. Quinto Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo IX. 1914. pp. 9- 38.

Também foram apresentadas comunicações referentes ao exercício da profissão no 

país, e trabalhos na área de história natural apareceram de forma mais enfática neste evento 
se comparado aos demais. Assim, foi apresentada uma comunicação sobre etnografia 
indígena do Brasil, sobre o vitalismo e a biologia positiva e sobre a teoria de Darwin.135

criticas à adoção de hábitos alimentares de países de clima frio134 e apontava para os 

problemas decorrentes do alto consumo de carnes no organismo; outro sobre a diversidade 

das plantas venenosas da flora brasileira; estudos sobre a produção de vinhos na região do 
Rio Grande do Sul e sobre a carpologia da flora do Rio de Janeiro. No conjunto destes 
trabalhos, um traço em comum: o enaltecimento da natureza generosa e da terra fértil.

Em 1913, o secretário responsável por esta seção, o farmacêutico peruano Carlos E. 

Mejia, apresentou várias comunicações críticas a respeito das reformas instauradas no 
sistema de ensino de seu país, diminuindo as exigências para a admissão de alunos ao 
estudo de Farmácia. Também fez uma defesa ao ensino especializado para a formação 
profissional do farmacêutico, independente dos cursos de Medicina136, propondo um plano 

de estudo, com a indicação das disciplinas consideradas adequadas ao curso, bem como sua 
distribuição ao longo de cinco anos. Percebe-se que o seu estudo foi um esforço em abordar 
objetivamente alguns dos problemas centrais que os profissionais de ambas as carreiras 
enfrentavam com relação à delimitação do campo de atuação de cada uma delas. E isto não 

só no Peru, mas um debate bastante comum naquele período em diversos países. No 
entanto, não houve voto sobre esta questão na seção final do evento, o que pode indicar 
resistência por parte de setores médicos daquele país com relação ao movimento de 

autonomia da Farmácia.
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Em Lima, por ocasião do 5o. CMLA, os estudos odontológicos contribuíram com 

seis exposições para o congresso. Não houve sugestão de votos e os trabalhos se voltaram 

para os estudos sobre a anestesia, necessidade dos serviços odontológicos nas escolas e

Em 1909, estudos referentes à identificação pela arcada dentária, cárie dentária, 

aparelhos ortodônticos, extrações, explicações microbianas para os problemas da boca 

fizeram parte do repertório temático, bem como considerações a respeito da reforma do 

ensino odontológico no Brasil.

No congresso do Chile, esta seção era denominada Dentística e os temas sugeridos 

para serem apresentados foram as patologias, os procedimentos operatórios, terapêutica, 

prótese dentária, higiene bucal, serviço dentário em repartições públicas, ensino dentário e 

relações da odontologia com a Medicina Legal. Esta seção nunca foi muito numerosa, mas 

trazia sempre questões coletivas e semelhantes à seção de Farmácia, trouxe a tona 

preocupações profissionais relativas ao ensino. Já no 1°.CMLA, conseguiu implementar a 

moção mais abrangente relativa a que na América Latina, se estabelecessem associações 

profissionais de dentistas e também foi apresentado um voto de declaração sobre a utilidade 

do serviço odontológico no exército, esperando que este fosse estendido por toda a América 

Latina.137

No congresso ocorrido no Uruguai, apesar da inscrição de 15 trabalhos, apenas seis 

foram apresentados. Um deles, dialogou com a perspectiva da higiene, ressaltando a 

importância da limpeza dos dentes e o fomento da mesma pela leitura de material 

educativo.138 Foi proposto ainda pela seção, como voto, a inclusão do ensino de higiene 

bucal nos programas escolares, com a recomendação de que sua prática fosse obrigatória, 

tal como ocorria com relação às vestimentas e lavagem das mãos.139

137 Primer Congrcso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Santiago de Chile. Tomo I, 1901. p. 190.
138 Hcctor J. Laguardia (Montevidéu) "Consideraciones sobre el folleto Generalidades sobre higiene 
dentaria’, y su importância del fomento de la misma por la lectura. Tercer Congreso Médico Latino- 
Americano. Actas y Trabajos. Tomo IV. 1909. pp. 273-294.
139 “Voto da 6a. Seção”. Tcrcer Congrcso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo I. 1908. pp 98- 
99.
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Também foi por ocasião do 2o. CMLA, em 1904, que se criou uma seção específica 
para tratar de assuntos de fiscalização veterinária, na época conhecido como polícia 
veterinária, enfermidades contagiosas dos animais e medicina veterinária em geral. Note-se 
aqui uma preocupação local da Argentina com as questões que remetiam à produção de 
carne e derivados do gado, uma vez que o pais já era um dos grandes produtores e 
exportadores de artigos da pecuária.

Embora o 3o. CMLA tenha organizado a programação científica incluindo na seção 
de medicina e suas especialidades as questões da medicina veterinária, os trabalhos 
apresentados nesta área tiveram sua publicação nos anais em um item separado. Foram 
quatro trabalhos a respeito da pasteurização do leite, da tuberculose animal, da inspeção de 

carnes e de matadouros, ou seja, assuntos diretamente ligados à questão da saúde pública e 
aos interesses dos pecuaristas. Todos os autores eram argentinos.

Em 1913, esta seção voltou a fazer parte da programação dos eventos enquanto 
seção científica separada. Muitos trabalhos relativos às doenças bovinas, ovinas e equinas. 
Os assuntos referentes à inspeção alimentar também foram abordados nesta seção, além de 
problemas de saúde de uma das espécies características da paisagem peruana: a alpaca. Um 
voto para que efetivamente ocorresse a luta contra doenças infecciosas e parasitárias, em 
geral, com ênfase naquelas ocorridas no gado, por trazer graves problemas à saúde humana.

Desde o Io. CMLA, houve a preocupação com a formação dos engenheiros e 
arquitetos competentes para as obras de higiene, habitação e saneamento, como pode ser

exércitos e identificação pela arcada dentária. Houve também a apresentação de um estudo 
sobre lesões dentárias encontradas na civilização inca.140

140 Humberto Femandez Davila. “Lesiones dentarias entre los antiguos peruanos”. Quinto Congreso Médico 
Latino Americano. Actas y Trabajos. Tomo 7, 1914, pp. 426-129. Apesar de peruano, em sua inscrição 
aparece a procedência de Filadélfia. Em seu estudo, esclareceu que além dos estudos etnográficos realizados 
no Pem. havia visitado a Universidade de Harvard.
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acompanhado nas discussões e propostas formuladas em uma das seções gerais. A criação 

de uma seção de engenharia sanitária, iniciada por ocasião do 2o. CMLA, com o nome de 

Tecnologia Sanitária em 1904, indica a importância que os médicos davam sobre esta 

especialidade na formação dos engenheiros civis.

Dividido em quatro partes, a primeira delas tratou de se fazer considerações gerais 

sobre a importância da habitação humana, as origens da arquitetura, as influências das 

raças, civilização e do clima. Após uma rápida explanação evolutiva das transformações 

que ocorreram na humanidade com relação ao seu meio e formas de habitação, os autores, 

de acordo com o tema proposto pelo congresso, passaram a dissertar sobre a importância do 

clima na determinação da arquitetura e construção, tanto do ponto de vista artístico quanto 

do ponto de vista da higiene em geral e da tecnologia específica.

Por fim, abordou a problemática da colonização do ponto de vista da inadequação 

de determinados padrões de construção européia em regiões bastante diferenciadas, caso da 

índia e China como exemplo dos obstáculos de se elaborar coerentemente planos urbanos

A segunda parte, retratou a etnografia americana e brasileira acerca das diversas 

formas de habitação de acordo com os climas e culturas. Em seguida, fez um levantamento 

da arqueologia dos países clássicos, considerando o modelo da casa romana, bastante 

difundido na Europa ao longo dos séculos e que ainda influenciava as construções da 

grande casa burguesa, plenamente satisfatório com relação à higiene, ventiladas, com seus 

pátios espaçosos e adaptadas ao clima. Por fim, elogiou a configuração das grandes praças 

públicas existentes nas cidades como Turim, apreciando-a do ponto de vista arqueológico, 

estético e higiénico.

141 Ramos de Azevedo & Ricardo Severo "Da arquitetura e construção nos climas quentes”, (relatório). 
Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e Trabalhos. Tomo XI. 1910: 97-119.

Em 1909, as questões de engenharia sanitária voltaram a ser organizada em uma 

seção específica. Com um número menor de trabalhos comparado as demais seções, a 

engenharia sanitária foi contemplada a partir de muitos trabalhos a respeito das mudanças 

urbanísticas ocorridas naquele período nas grandes cidades. Um deles, do renomado 

arquiteto Ramos de Azevedo e de Ricardo Severo, se referia às condições específicas do 

clima quente do Brasil intervindo na arquitetura e construção.141
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0 problema dos esgotos, calçamentos, aglomerados, principalmente no Rio de 

Janeiro, ocupou boa parte das discussões, havendo destaque para os trabalhos apresentados 

de Saturnino de Brito, engenheiro sanitário de Santos e presidente daquela seção.

Além das questões urbanístico-sanitárias, uma outra problemática bem nacional foi 

central nesta seção: as secas periódicas. Tratou-se da redação do voto encaminhado pela 

seção ao plenário final do congresso. Tal encaminhamento foi precedido pela apresentação 

à seção de um trabalho que condensou os diversos relatórios apresentados no congresso 

sobre o tema. Neste trabalho, feito por uma comissão especial, foram propostas três ordens 

de conclusões, perfazendo um total de 14 itens. E muito interessante perceber não só a 

atualidade como a pertinência de algumas destas conclusões com relação a este crónico 

problema que ainda persiste em nossos dias.

com as construções residenciais. Os autores fizeram uma critica ao que chamou de 

ostentação, moda e esnobismo da sociedade moderna que, às vezes, constrói palacetes com 

grandes áreas destinadas a salas de ostentação e o restante sendo dividido para os quartos, 

salas de estudo, cozinha etc. Também fizeram referência a certos “tipos exóticos” de 

arquitetura, que estariam “contra o sentimento nacional, o caráter tradicional da raça, a 

natureza e o clima do próprio país.” Aqui se referiu ao chalé suíço, à ornamentação 

mourisca e a art-noveau em pleno quadro tropical! (p. 117) Será que em sua avaliação, a 

arquitetura do Instituto Manguinhos, templo laboratorial personificado do gosto de 

Oswaldo Cruz, estaria reprovado?

Bem, o certo é que para os autores, pensar a casa e a cidade, pensar o problema da 

arquitetura e construção nos climas quentes era digno não só de um congresso especial, 

como também de um concurso de especialistas. O trabalho foi encerrado com uma lista de 

13 conclusões a respeito do que consideravam mais recomendável para a construção de 

casas - ventiladas, material impermeável, com pátios abertos, alturas não muito excessivas 

dos aposentos - de hospitais, escolas, colónias - no sistema de pavilhões - e para as 

grandes avenidas das cidades - galerias laterais, fazendo corpo com a arquitetura das casas 

ou isoladamente, além de um planejamento detalhado para os projetos de novas cidades, (p. 

117-119) Segundo o registro dos anais, o trabalho foi muito aplaudido e todas as 

conclusões foram aprovadas pelos participantes ali presentes.
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A primeira ordem dizia respeito às causas e à natureza do fenômeno: não seria a 

insuficiência de chuvas a responsável pelo fenômeno das secas no nordeste, mas a sua má 

distribuição sobre um solo pouco permeável. As condições topográficas e geológicas da 

região permitiriam a construção de obras para sanear o problema de falta d’água.

A segunda ordem das conclusões abordava os meios considerados mais eficazes 

para prevenir e atenuar os efeitos das secas: irrigação em larga escala com água distribuída 

por açudes, conservação das matas, participação do Brasil no “Dryfarming Congress”142, 

estabelecimento de estações experimentais de lavoura seca143, abertura de poços artesianos, 

abertura de vias de comunicação, melhoramento dos portos, regulagem do sistema de águas 

correntes através de barragens, incentivo à agricultura nos grandes vales da região, 

incremento das forças energéticas, facilidade do acesso à propriedade territorial de domínio 

desconhecido, ação conjunta dos poderes público e privado, transportes mais acessíveis 

para escoamento da produção da lavoura e industrial da região das secas aos mercados 

consumidores e, decreto do código de águas, no qual a jurisdição seja da União e dos 

Estados.

Em 1913, apesar de não haver uma seção específica de engenharia sanitária, alguns 

trabalhos da área foram apresentados na seção de Higiene, mas grande parte dos autores 

seguramente era formada por médicos. Assuntos como adequação de material para 

construção de habitações, do ponto de vista higiénico e reformas urbanas foram tratados no

Na seção final houve ainda um eloquente discurso do presidente da seção, o já 

citado Saturnino de Brito, no qual havia uma tônica latino-americanista a respeito da 

importância do trabalho conjunto de médicos e engenheiros, ou seja da higiotécnica, a 

ciência prática para as soluções dos problemas sanitários, no sentido de se elaborar soluções 

adequadas à realidade da América Latina.

Os votos emitidos foram dois: Um solicitava aos poderes públicos, levando em 

conta as conclusões apresentadas no encontro, que se organizassem uma luta sistemática 

para o combate às secas. O outro sugeria que o governo exigisse a depuração das águas de 

esgotos antes do seu lançamento.

142 Congresso norte-amencano especializado em estudos sobre o assunto.
143 Baseada em experiências da Califórnia e regiões secas em Gibraltar e Açores.
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evento. Um dos votos aprovados voltava à questão da profissionalização do engenheiro 
com relação à especialização da Higiene. Sugeriu-se que as autoridades governamentais 
latino-americanas fornecessem as condições para o estímulo sistemático à orientação de 
especialização sanitária aos engenheiros civis nacionais considerados mais aptos.



A Seção de História da Medicina na América
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Muitos aspectos poderiam ser analisados sobre esta conferência a respeito da 

concepção de história contida. Convém destacar aqui a iniciativa de se buscar a construção 

de uma tradição na memória da profissão médica pelos próprios profissionais da área, bem 

como a dificuldade em situar conjuntamente a situação da medicina no Brasil no período 

enfocado, tratando da “América” como algo exclusivo da cultura de origem hispânica.

Em seguida, Tamayo após tratar de outras universidades fundadas no período 

colonial em outras partes do continente, rapidamente citou as transformações ocorridas no 

século XVIII e XIX, passando a fazer um breve resumo a respeito da Faculdade de 

Medicina de seu país. Até o fim do texto relacionou o desenvolvimento da medicina nos 

países colonizados pela Espanha com a participação dos setores eclesiásticos, concluindo 

que “a cultura, literária e científica, foi propagada na América, nos primeiros séculos da 

Conquista, pelas ordens religiosas, figurando em primeira linha, os Dominicanos e 

Fransciscanos” 146

144 Diego Tamayo. "História de la medicina en America”. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actas 
y Trabajos. Tomo 1. 1926. p. 200-205. Entre os vários espanhóis que chegaram à América e vistos por 
Tamayo como pertencentes à ralé mais baixa da sociedade espanhola, cita-se: Francisco Pizarro. Pedro de 
Valdívia. Vasco Núnez de Balboa e Hemán Cortez.
145 Diego Tamayo. "História de la medicina en America”. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actas 
y Trabajos. Tomo 1. 1926. p.203.
146 Diego Tamayo. "História de la medicina en America”. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actas 
y Trabajos. Tomo 1. 1926. p. 204.

Em 1922, no congresso ocorrido em Cuba, foi inaugurada uma nova seção 

científica. Tratava de abordar a história da medicina no continente e o presidente da seção, 

o médico cubano Diego Tamayo, fez a conferência oficial. E interessante notar a noção de 

história em suas palavras. A ênfase do texto pautava-se na árdua crítica à performance dos 

“conquistadores espanhóis”, considerados “cruéis, imorais e ignorantes”.144 Tamayo 

valorizou a ação da Igreja Católica, ou melhor dizendo, dos dominicanos na fundação das 

universidades, chamando a atenção para a Universidade de São Domingos, instituída em 

1538, onde se ensinava, entre outras áreas, a medicina. Segundo suas palavras, “esta foi a 

primeira Escola de Medicina no Novo Mundo” e aqui começa a História da Medicina na 

América, nascida no calor das rivalidades entre os conquistadores e os frades.”145
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Apesar de boa parte dos discursos médicos reforçarem a idéia de união da América 
Latina nos congressos médicos, como voz unissona ao empreendimento maior que estavam 
fadados a cumprir pelo bem da humanidade, através de suas descobertas e curas, percebe-se 
grande disparidade em termos de participação e papel que cada um dos países teve na 

realização dos eventos abordados.

Pelos dados apresentados no quadro 14, apesar de algumas lacunas devido à 
ausência de fontes que pudessem trazer maior precisão, nota-se que alguns países tiveram 
grande participação em toda a série, enquanto outros tiveram participação esporádica ou 

bastante diferenciada entre um e outro congresso. Circunstâncias como a distância 
geográfica, falta de financiamento, imprevistos, etc podem ser levados em conta com 
relação à participação ou não de um dado país. No entanto, é preciso levar em conta as 
especificidades político-culturais para se entender a ferrenha adesão ou o distanciamento 

traduzido em ausência ou em representação apenas oficial. O quadro abaixo foi formado a 
partir dos dados contidos nos anais dos congressos referentes às inscrições. Não é possível, 
no entanto, afirmar que houve o mesmo número em termos de participação efetiva nos
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Optou-se analisar aqui a participação em blocos dos diversos países situados 

geograficamente próximos, levando em consideração algumas informações obtidas nas 

fontes consultadas por meio de uma leitura que atribuiu menos peso ao fator numérico e 

priorizou as discussões travadas no meio médico-científico latino-americano.
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comparada aos demais países refere-se ao distanciamento geográfico e às dificuldades de 
acesso para as cidades que sediaram os congressos médicos latino-americanos. Mas é 

preciso levar em conta também que a idéia de uma América Latina como um todo, estava 
sendo construída, após um século marcado pela fragmentação territorial e pelos conflitos 
entre as nações emergentes. Além disso, pelo motivo geográfico de proximidade, os países 
como México, Cuba e Guatemala tiveram maior participação em eventos pan-americanos, 
geralmente relacionados à iniciativa norte-americana.

Mas é claro que o elemento geográfico não explicaria esta maior proximidade ou 
distanciamento. Um outro fator de grande importância se refere às afinidades e aos 
interesses mútuos que vão sendo construídos ao longo dos anos, através das redes e acordos 

regionais. Um exemplo interessante a ser analisado refere-se ao México. Embora havendo 
o reconhecimento das “irmãs pátrias do continente sul-americano”, os representantes 
mexicanos nos congressos latino-americanos esforçavam-se por divulgar suas realizações e 
participações em foros realizados na parte norte do continente, sobretudo nos Estados 
Unidos que, naquele período já se configurava como uma das grandes nações do mundo a 
sediar eventos científicos internacionais.

147 Neste evento, o Brasil chegou a participar, através da representação oficial de João Batista Lacerda, entre 
outros. Ver Conferencias Intemacionales Americanas, 1943, p. 324.

Ao mesmo tempo, ocorriam remodelações na organização sanitária da parte norte do 
continente, sendo que o México ocupava um papel central no que diz respeito a sua 
localização estratégica. Os votos de aprovação e a política de alinhamento com os novos 
ditames sanitários, já pautados inclusive pelas resoluções das convenções sanitárias, eram 
muito importantes naquele momento, sobretudo para os Estados Unidos, que mantinha a 
sede da Oficina Pan-Americana em Washington. É claro que os articuladores mexicanos 
sabiam do valor de suas posições e também aproveitavam a situação para promoção e 
divulgação de seus trabalhos, pesquisas realizadas e tomadas de posição. Não é de se 
estranhar quando observamos que no transcurso dos congressos médicos latino-americanos, 
o México tenha sediado o Segundo Congresso Médico Pan-Americano em 1896147 e a 

Terceira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas, vinculada à 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 1907.
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Apesar de haver tantas redes paralelas que contribuíam para uma certa 
“concorrência” entre os congressos médicos ocorridos no continente americano, é preciso 

registrar que a pequena participação dos países da América Central e Caribe, às vezes, era 
compensada pelo aspecto qualitativo da mesma. Muitas vezes um único representante 

apresentava não só uma diversidade de trabalhos como também desempenhava papel 
decisivo no que diz respeito aos debates ocorridos e à proposição de acordos coletivos.

Neste item, não se poderia deixar de comentar a iniciativa de retomada dos 

trabalhos para a organização do 6o. CMLA já na década de 20 pelos médicos cubanos. A 
escolha da sede havia ocorrido no encontro que o antecedeu em 1913 e havia previsão para 
inauguração no ano de 1917. A eclosão da guerra mundial impediu, segundo os 

organizadores, a manutenção do calendário. Nomes da medicina, reconhecidos 
intemacionalmente por seus trabalhos sobre a febre amarela nos primeiros anos do século 
XX como Carlos J. Finlay, Juan Guiteras e Aristides Agramonte, entre outros, compuseram 
os quadros da comissão organizadora. Finlay faleceu no início de 1922 e Juan Guiteras 
renunciou ao cargo de presidente da comissão, também naquele mesmo ano. Aristides 
Agramonte assumiu o posto e, junto aos demais componentes da comissão, desempenhou 
arduamente o papel de divulgador e organizador do evento.

Em pouco tempo, conseguiu recursos públicos do governo do país para subsidiar o 
congresso e a exposição internacional de higiene, contatou representantes e organizou 

comités estrangeiros, bem como arregimentou um grande contingente de profissionais de 
várias partes do país para comporem as comissões diretivas das secções científicas do

Cita-se como exemplo a participação de Jesús Monjarás que no Io. CMLA, além de 
ser responsável pela apresentação de três trabalhos de natureza diferenciada, interveio 
diretamente e compôs diversas comissões como a sugerida por ele a respeito da 
uniformização da nomenclatura sobre dados estatísticos e outras relativas à fiscalização dos 

alimentos derivados do leite. Além disso, presidiu sessões científicas e interveio no 
encaminhamento dos votos formulados pela seção de Higiene a respeito da higiene escolar 

(1°.CMLA) e a respeito da febre amarela (2o. CMLA).



2.3.2. A representação dos países andinos

119

Outra característica distinta do encontro de Cuba, no qual deve-se levar em conta a 
periodização já distanciada dos primeiros anos do século XX, foi a ênfase dada naquela que 
seria uma das áreas centrais da medicina dos anos 30: a eugenia. Embora tivessem ocorrido 
manifestações similares no congresso anterior de Lima, em 1913, a situação era bem mais 

favorável à aprovação de medidas eugênicas na década de 20. Houve não só exposições 
oficiais relativas ao tema, como também diversos votos da sessão de encerramento, no 
sentido de fomentar o movimento no continente, através da fundação de uma Sociedade 
especializada no continente, aconselhamentos relativo ao melhoramento da raça e medidas 
eficazes para impedir a imigração chinesa aos países latino-americanos.

Ao mesmo tempo, o congresso de Cuba não deixou de respaldar alguns elementos já 
convencionais destes congressos, como os projetos de unificação da medicina latino- 
americana em matéria de ensino, terminologia, políticas sanitárias etc, que se mantiveram 
no horizonte dos congressos médicos latino-americanos sem nunca, de fato, se tomarem 
realidade.

congresso e da exposição. Cerca de quase 450 profissionais fizeram parte da equipe de 
organização!148

Como pode ser observado no quadro 13, o número de adesões por parte destes 
países foi pequeno. Dos países situados na parte norte e noroeste da América do Sul, o Peru 
foi o que teve maior atuação nos congressos médicos latino-americanos, não somente por 
ter sediado o quinto encontro da série e, conseqiientemente reunindo o maior número de 
participantes naquela ocasião, mas também pelo nível de intervenção de seus 
representantes, fiéis participantes149.

148 Comisiones Directivas de las Seciones del Congreso. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Habana: 
Imprenta “EI Siglo XX”, Tomo I, 1925, pp. 33-37.
149Cita-se, por exemplo, Leonidas Avendafío, membro da Academia Nacional de Medicina e catedrático em 
Clínicas das mulheres na Facultad de Medicina San Marcos, foi representante oficial do Peru nos congressos 
médicos ocorridos na Argentina, Uruguai e Brasil, além de compor a comissão organizadora do encontro 
sediado em Lima, como secretário. (Hermilio Valdizan, 1923, pp. 323-326).
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O representante oficial do Peru, Belisario Sosa, de Lima, por ocasião do 2o. CMLA, 
apresentou um trabalho que se propunha a apresentar o estado da medicina no Peru e 
afirmou que foram de importância prática vital para seu país, as resoluções formuladas por 
ocasião do congresso anterior, no que dizia respeito à reformulação do ensino médico e à 
organização institucional dos serviços sanitários.

Em suas palavras havia o reconhecimento do papel que aquelas reuniões científicas 
poderiam desempenhar para estreitar as relações comerciais, através de uma lei de polícia 

sanitária internacional, uniforme em todo o continente americano. Assim fez a proposta de 
um voto, aprovado por unanimidade entre os congressistas, para que se sancionasse um 
Código Sanitário Internacional para todos os países latino-americanos.152

150 Belisario Sosa. Estado de la medicina en el Peru. Organización sanitaria. Segundo Congreso Médico 
Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, Tomo V, 1904, pp. 493-404.
151 Sobre a história da enfermidade e deste dramático capítulo da história da medicina no Peru e seus 
desdobramentos com relação ao mito criado em tomo do nome de Daniel A.Carrion, consultar os trabalhos de 
Cueto (1989; 1997). Além da verruga, foram citadas pelo autor outras enfermidades comuns e endémicas de 
seu país como a uta e a cinta ou karaté.
152 Interessante notar que após a votação foi feita uma homenagem em memória de Carrión e, como ato de 
solidariedade americana, por sugestão do médico argentino Gache, todos os presentes ficaram em pé, havendo 
posteriormente agradecimentos de Belisario Sosa em nome de seu país. La Crónica Medica, ano 30, n. 598, 
1913, p. 459.

Quando se deu a votação para a nova sede do congresso entre os delegados de cada 
país participante do 4o. CMLA ocorrido no Rio de Janeiro, Lima foi a cidade aclamada. Já 
prevendo a realização do Congresso Médico Internacional em Buenos Aires em 1910, 
coincidindo com as grandes festas da independência da Argentina, estipulou-se um 
intervalo de três a quatro anos para a realização do 5o. CMLA.

Mas também aproveitou a oportunidade para comentar a respeito das 
especificidades e avanços que a medicina peruana, ou nos seus termos, “medicina incásica” 
vinha alcançando com os novos estudos pautados nos procedimentos mais modernos da 
medicina e bacteriologia, com relação às origens e causas de enfermidades endémicas no 
país.150 Não poderia deixar de se referir à verruga peruana ou doença de Carrión como 
posteriormente ficou conhecida pelos trabalhos experimentais desenvolvidos pelo jovem 
estudante de medicina que, infelizmente, sucumbiu à doença.151
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Assim, em 1913 foi celebrado na cidade de Lima o 5o. CMLA e também o 6o. Pan- 

Americano, agregando tanto o evento de medicina como o científico, que também estava 

previsto para ocorrer na cidade de Lima.

No entanto, os peruanos não estiveram “sozinhos” na empreitada de conhecer a 

enfermidade e descobrir sua eventual imunização e/ou cura. Paralelamente aos trabalhos 

apresentados pelos peruanos a respeito da verruga peruana, na secção de Medicina 

Tropical, foi apresentado um trabalho conjunto de uma comissão médica norte-americana 

de Harvard, ilustrando já o crescente interesse das escolas norte-americanas pelo assunto.

As conclusões de seus trabalhos, como já foi visto, contrariaram a convicção 

médica do Peru a respeito do tema. Os pesquisadores dedicados ao assunto sentiram-se 

extremamente ofendidos, pois, segundo um deles, Oswaldo Hercelles, era como se os norte- 
americanos tivessem injuriado o orgulho nacional dos médicos peruanos153.

Neste sentido, muitos dos “resistentes” aos trabalhos da comissão norte-americana 

eram os médicos envolvidos na organização do próprio evento. Um deles, o presidente do 

5o. CMLA um dos mais antigos e respeitados do grupo envolvido nas discussões, Ernesto 

Odriozola tinha uma posição interessante de se analisar pois, apesar de estar diretamente

“t? mito de Carrión, for te mente enraizado na tradição médica local, 
impediu aos médicos peruanos aceitar a possibilidade de que Carrión 
tivesse morrido em vão. Os pesquisadores se aferraram à única evidência 
empírica que lhes sobrava, a clínica. A crença na unidade etiológica da 
Febre e da Verruga estava baseada em observações clínicas de pacientes 
afetados com ambas enfermidades e também ao fato de que ambas 
enfermidades tinham uma mesma distribuição geográfica”. (1989, p. 136)

Apesar do evento ter sido de caráter pan-americano, o tom nacionalista não faltou ao 

discurso do secretário geral da comissão organizadora, Leônidas Avendano, ao afirmar na 

sessão inaugural a importância de se reunir esforços dos pesquisadores e práticos em todas 

as nações para firmar uma medicina mais aprofundada nas entidades mórbidas 

exclusivamente locais, como a verruga peruana (Enfermidade de Carrión), para que se 

pudesse conseguir alcançar seu transcendental fim.

153 Oswaldo Hercelles. “Enfermidad de Carrión” La Crónica Medica. 1914. In Cueto, 1996, p. 358, nota 67.
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vinculado a uma questão da medicina do país fortemente relacionada à teoria bacteriológica 
em termos explicativos, era um médico bastante crítico à “panacéia dominante” de que toda 
enfermidade infecciosa poderia ser desvendada pela Bacteriologia.

Seu referencial teórico era, em grande parte, influenciado pela cultura médica 
francesa, baseada na combinação de observações geográficas e clínicas. Seu trabalho sobre 
a Verruga Peruana, escrito e publicado na França em 1898, foi a primeira descrição 
compreensiva da doença para um público estrangeiro154. Foi seu trabalho que também 
sustentou a tese de que a febre e a verruga formavam uma única etiologia, não pelas lentes 
do microscópio, mas principalmente por suas observações clínicas. No entanto, seu 
prestígio e trabalhos produzidos sobre o tema acabaram contribuindo tanto para médicos 
bacteriólogos do país que explicavam a causa da doença por apenas um agente etiológico 
quanto para o reforço de uma medicina nacional, fortemente marcada pelas especificidades 
geográficas. (Cueto, 1996, pp. 347-348)

A realização do 5o. CMLA em Lima e o impacto dos trabalhos norte-americanos a 
respeito da verruga peruana funcionaram como uma reanimação aos sentimentos 
nacionalistas da medicina peruana. O mito sobre a morte de Carrión, que de jovem 
estudante imprudente passou para a história da medicina peruana como “mártir” que se 
sacrificou pela nação, ganhou novos coloridos com a votação unânime dos congressistas de 
várias partes do continente, inclusive norte-americanos, para se construir uma estátua em 
sua homenagem na cidade de Lima. Para isto, foi solicitada aos facultativos sul-americanos 
uma contribuição financeira.155 Os médicos brasileiros chegaram a participar da campanha, 
enviando sua contribuição diretamente a Lima, para professor Leonidas Avendano ou aos 
médicos que representaram o Brasil no 5o. CMLA, Plácido Barbosa e Nascimento 
Gurgel.156

154 Ernesto Odriozola. La Maladie de Carrión ou la verruga péruvien. Paris, Carré et Naud, 1898, citado em 
Cueto, 1997, p. 347, nota 13.
155 Esta votação foi ratificada por ocasião do 6o. Congresso Médico de Havana em 1922.
156 Crónicas e Notícias. Monumento ao medico peruano Carrión. Brazil Médico, ano 32, n. 28, 13/07/1918, p.
224.
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Diante da análise até aqui feita sobre os congressos médicos latino-americanos, é 
possível afirmar que os grandes idealizadores desta empreitada estavam concentrados nos 
países do sul do continente, mais especificamente Chile, Argentina e Uruguai.

Não só pela iniciativa ter partido de um grupo de médicos chilenos que, como se 
viu, não tinham uma idéia bem definida a respeito do que queriam com o primeiro evento. 
Os contornos foram sendo desenhados à medida que os anos passavam, envolvendo os 
principais membros da elite médica daqueles países, num clima de amistosa rivalidade. 
Neste sentido, as capitais eram o termómetro para “medir o grau de civilização” via 
saneamento. Aqui, pode-se recordar a discussão travada entre médicos brasileiros e 
argentinos a respeito da profilaxia da febre amarela; ou entre argentinos e uruguaios, a 
respeito da campanha sanitária empreendida no Uruguai contra a doença hidática. O reforço 
do nacionalismo, às vezes ampliado para o continente, foi marca característica de seus 
discursos.

A estátua demorou a ser construída, foram mais de 10 anos de espera para a 
inauguração.157 No entanto, a cadeira de medicina tropical foi instituída anos mais tarde na 
Faculdade de Medicina de Lima e continuou sendo uma das secções científicas do 
congresso posterior. A proposta de uma cátedra de História da Medicina também pode ter 
influenciado a criação de uma seção com este fim no evento de Cuba. Outros votos, no 
entanto, não seriam passíveis de realização sem uma maior cooperação entre os

1 SRpesquisadores dali e de outros países, o que não ocorreu.

Quando em 1913 foi celebrado na cidade de Lima o 5o. CMLA, como visto, junto 
ao 6o. Pan-Americano. Esta junção parece não ter agradado a muitos dos articuladores da 
iniciativa latino-americana. Um exemplo são as memórias de Emílio Coni escritas em 1917, 
criticando tal articulação como o fim dos congressos médicos latino-americanos e

^7 Segundo nota divulgada na Revista Brasil Médico, 16/07/1927 (n. 29. p. 733), a estátua fora inaugurada 
em Lima em 1927, com um discurso do médico Cario E. Paz Soldán, na época professor de Higiene da 
Faculdade de Medicina de Lima.

Cita-se como exemplo a votação para criação de um instituto especializado ao estudo da etiologia da 
verruga e a criação de uma publicação especializada em enfermidades americanas. La Crónica Médica, ano 
30, n. 598, 30/11/1913, p. 459.
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afirmando ser o pan-americanismo uma quimera, vantajosa para os Estados Unidos e até 

aquele momento irrealizável enquanto aspiração de união dos povos da América:

No entanto, as previsões mais sombrias de Coni para a continuidade dos eventos 

não se concretizaram totalmente, pois nem o congresso de Lima foi “invadido” pelos norte- 

americanos, nem significou o final da sequência dos congressos latinos, pelo menos, dos 

médicos, pois em 1922, após a eclosão da Ia. Guerra Mundial, ocorreu o 6o. Congresso 

Médico Latino Americano, desta vez, em Havana.160 No entanto, é pertinente ressaltar que, 

à medida que os anos 20 se aproximavam, a intervenção norte-americana nos assuntos 

sanitários do país ocorreu de forma mais sistemática, recuando em certa medida, os 

esforços de uma política pública de saúde mais unida entre os países do continente latino- 

americano que tanto os congressos destacaram. Além disso, como se viu, o 6o. CMLA 

ocorrido em Cuba foi marcado pelas teorias eugênicas levando-se em consideração o 

modelo norte-americano de pesquisas na área.

“Os congressos pan-americanos não darão, em meu entender, os 
resultados satisfatórios que produziram os latino-americanos, porque a 
intromissão do elemento anglo-saxão, aferrado a sua língua pouco 
difundida em geral nos países de origem latina, e a sua reconhecida 
prepotência, dada sua imensa população, com sua metrópole mais povoada 
do universo, suas prodigiosas riquezas e sua ambição de hegemonia 
disfarçada, me fazem pensar que os chilenos e peruanos não tiveram razão 
em dar um golpe mortal aos congressos latino-americanos. "(Coni, 1918f59

159 Emílio Coni se referiu aqui tanto ao 5o. Congresso Médico Latino Americano (6o. Congresso Médico 
Panamericano),ocorrido no Peru em 1913, quanto ao 4°. Congresso Científico Latino Americano (Io. 
Congresso Científico Pan-Americano), ocorrido no Chile em 1909.
160 Segundo a organização do 5°. Congresso de Lima, havia previsão para que o próximo encontro se 
realizasse em 1917 na cidade de Havana. No entanto, devido à conturbada crise internacional daquele 
período, adiou-se o evento por mais alguns anos.

Analisando os dados referentes à participação do Brasil nos congressos médicos 

latino-americanos, percebe-se que houve um crescente envolvimento por parte de 

segmentos médicos do país, em sua maioria, mas não exclusivamente, do Rio de Janeiro.
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Com relação ao Io. CMLA, pode-se dizer que a participação foi pequena. Somente 
houve a participação do delegado oficial do país, o médico Joaquim Oliveira Botelho que 
também representava a Academia Nacional de Medicina. Junto aos expoentes de outros 
países assinou o documento formulado sobre a profilaxia da tuberculose, embora tenha sido 
indicado o nome de Cipriano de Freitas como membro da comissão, pois este era, na época, 
o presidente da Liga Contra Tuberculose do Rio de Janeiro. Interessante notar que apesar 
da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro ter sido a promotora dos primeiros congressos 
médicos ocorridos no Brasil neste período, ela não se fez representar nesta ocasião 
oficialmente.

Na Argentina, em 1904, houve novamente a representação oficial exclusiva da 
Academia Nacional de Medicina. Além desta, outras instituições estiveram representadas: a 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre, através do médico Olinto de Oliveira e a Liga 
Brasileira contra a Tuberculose, através de Azevedo Sodré. Foram 26 trabalhos inscritos 
por médicos brasileiros, espalhados entre as seções de medicina, cirurgia e higiene. E 
possível afirmar, pela leitura da documentação pesquisada que todos os trabalhos foram 
apresentados e seus autores, na maioria, estiveram presentes. Destaca-se ainda que era 
bastante frequente o hábito, entre os médicos que por algum motivo não puderam viajar, de 
incumbir algum dos colegas para fazer a leitura de seus trabalhos.

Foi também por ocasião do 3°.CMLA que o Brasil foi escolhido para sediar o 
Quarto Congresso Médico Latino-Americano. No mesmo ano, o então presidente da 
República Afonso Pena enviou mensagem ao congresso nacional solicitando crédito 
especial para as despesas com o evento, sendo aprovada em janeiro de 1908.

161 Azevedo Sodré, Eduardo Chapot Prévost, Abreu Fialho, Díaz de Barros, Ismael da Rocha, Humberto 
Netto Gottuzo, Adolfo Lutz, Clemente Ferreira, João Fróes e Olinto d’Oliveira.
162 Manuel José de Araújo, José Inácio de Oliveira Borges, Humberto Netto Gottuzo, Fernando Augusto 
Ribeiro de Magalhães e Joaquim de Oliveira Botelho.

No encontro de Montevidéu em 1907, além do “Comité Executivo Nacional”161 e 
dos delegados oficiais162, o Brasil foi também representado pela Academia Nacional de 
Medicina, Laboratório Militar de Bacteriologia, localizado no Rio de Janeiro. 38 
comunicações de brasileiros constam nos anais do 3o. CMLA, divididas entre as áreas de 
medicina geral, cirurgia e higiene.
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A organização do evento coube a uma equipe formada por expoentes das 
instituições médicas cariocas. O presidente do congresso, eleito já por ocasião do Terceiro 
Congresso Médico Latino-Americano, era o professor de Clínica Médica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, Antônio Augusto de Azevedo Sodré. Os principais cargos da 
comissão organizadora ficaram com os médicos cariocas, os médicos de outros estados 
ocuparam alguns cargos nos comités diretores das seções médicas e nos comités regionais 
brasileiros.

Por fim, em Cuba, novamente os médicos citados acima estiveram no 6o. CMLA na 
condição de delegados oficiais do Brasil, sendo que o comité nacional era formado por 27

O número de participantes foi o maior até então: 1563 participantes num total de 
1608 inscrições (contabilizando as instituições), sendo mais de 80% brasileiros. Contou-se 
com a participação de 16 países da América Latina e com representantes da maioria dos 
estados brasileiros. Dos 1218 participantes brasileiros, 122 eram de Minas Gerais, 151 eram 
de São Paulo, 765 eram do Rio de Janeiro, 3 eram do Amazonas, 4 do Pará, 4 do Maranhão, 
10 do Piauí, 12 do Ceará, 8 do Rio Grande do Norte, 2Ida Paraíba, 14 de Pernambuco, 8 de 
Alagoas, 21 da Bahia, 9 do Espírito Santo, 17 de Sergipe, 15 do Paraná, 4 de Santa 
Catarina, 22 do Rio Grande do Sul, 5 de Goiás, 3 do Mato Grosso. A participação de 
instituições científicas também foi intensa, tanto brasileiras, como argentinas, chilenas e 
uruguaias. No Brasil, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro foi 
representada oficialmente. Em termos de apresentação de trabalhos, 257 fizeram parte da 
programação geral do evento que contou com um total de 314 comunicações.

No Peru, em 1913, o Brasil se fez representar, entre outros, pelos médicos Plácido 
Barbosa e Nascimento Gurgel que apresentaram vários trabalhos, além de serem 
responsáveis também por conferências realizadas no Hospital 2 de Mayo, em Lima. Pelos 
dados obtidos no principal jornal da época da sociedade limenha, houve uma recepção 
bastante calorosa aos brasileiros. No dia 07 de novembro daquele ano, por exemplo, foi 
publicada em primeira página do jornal uma foto da delegação brasileira. Firmou-se 
também importante acordo comum entre os dois países para que houvesse uma política 
comum de combate às enfermidades na região amazônica, com especial ênfase para o caso 
da febre amarela.
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membros, incluindo aí os delegados oficiais, além de nomes do cenário médico do período: 
Carlos Chagas, Adolfo Lutz, Miguel Couto, Afrânio Peixoto. Muitos deles, eram antigos 
participantes destes eventos, desde os “tempos portenhos”. No entanto, pelo material 
analisado, não é possível afirmar que todos tenham estado presentes, com exceção dos 
delegados oficiais que discursaram na abertura e no encerramento do evento.



A médica chilena Eloísa Díaz ao lado de seus colegas de profissão em foto tomada no 
início do século XX. A monotonia da imagem de homens elegantes, com seus bigodes e 
cavanhaques, é quebrada pela presença do saber médico feminino. Sentado, à 
esquerda, vê-se Octávio Maira, secretário do 1o CMLA. Fonte: Col. Museo Nacional de 
Medicina, Santiago, Chile.

wJ
li

e

-1
§
8



2.4. A participação de mulheres

129

Embora se saiba que desde tempos remotos as mulheres exerciam tanto as 
atribuições da medicina quanto do magistério em ambientes domiciliares e que desde 
meados do século XIX já vinham lutando por sua admissão em faculdades de medicina, o 
número de médicas formadas em todo o mundo era muito pequeno e seu impacto na 
profissão era muito restrito. A idéia dominante a respeito deste assunto era a de que a 

mulher não estava apta a praticar a medicina por sua presumível fraqueza física, sua 
incompetência intelectual e sua suscetibilidade emocional. (Gay, 1999, p. 136)

Estados Unidos e Inglaterra foram os primeiros países a admitir estudantes mulheres 
nas faculdades de medicina, apesar de grandes resistências no início, pois sofriam com 
frequência rejeições humilhantes e eram rotuladas de “antifemininas”. No entanto, a luta 
não havia sido em vão e a possibilidade de cursar a faculdade nestes países contribuiu para 
que o mesmo viesse a ocorrer em outras nações, ainda que com grandes dificuldades, como 
era o caso dos países latino-americanos.

No final do século XIX, muitos destes países, inclusive o Brasil, passou por 
reformas do ensino, na qual foi permitida a matrícula de mulheres em cursos de medicina. 
O Chile foi o primeiro do continente a permitir o ingresso da mulher em 1877.

Assim, quando em 1901 inaugurava-se a série dos congressos médicos latino-americanos, 
algumas mulheres, aventuraram-se a participar de um foro tipicamente masculino, no qual, 
cabia às damas o papel de acompanhantes de seus respectivos maridos nos cerimoniais de 
confraternização.

Assim, para este trabalho, considera-se a participação destas mulheres, ainda que 
pequena, pois não poderia ser diferente em um período, no qual se considerava o “fazer 
científico” uma tarefa de poucos homens iluminados. Nota-se o esforço delas - médicas, 
dentistas, farmacêuticas, estudantes e mesmo das parteiras - para participarem destes 

encontros científicos.

Muitas vezes, ao se estudar as chamadas “minorias”, cria-se uma expectativa de 
encontrar nas fontes, traços de rebeldia e resistência de forma determinada. As mulheres 
aqui retratadas não apresentaram estas características. Observa-se que seus trabalhos estão 
afinados com a ótica médica dominante daquele período. Muitas irão reforçar os estigmas
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profissionais da médica preocupada com as questões da mulher, da criança, do bem estar da 
família. Mas foram estas as brechas possíveis para que fizessem parte do mundo 
masculinizado da ciência.

Sua proposta estava em perfeita conformidade com os ideais da medicina higienista 
vinculada aos ideais da educação do período, pelos quais se formaria uma boa sociedade. 
Para ela,

Sua comunicação é um tratado de defesa dos princípios higiénicos e da necessidade 
de cultivá-los na infancia. Antes de dar o enunciado de suas conclusões, a autora esboçou 
um histórico a respeito da higiene ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo destacou o que 
viriam a ser as qualidades de uma classe trabalhadora formada sob os princípios da higiene 
e boa educação. Nesta passagem de seu texto, Eloísa chamou a atenção para o que seria o 
seu ideal de cidadão, bem distante para os padrões masculinos da época:

Em 1901, apenas uma médica chilena participou com apresentação de trabalho. 
Tratava-se de Eloísa Díaz, cuja biografia tem sido destaque para a história da medicina 
chilena, por ter sido a primeira mulher a obter o título de bacharel em medicina e farmácia 
no ano de 1885 e a primeira a obter o título de médica cirurgiã, em 1887.163

163 Boletin del Hospital San Juan de Dios. VoL 28, julho/agosto de 1981, n. 4, p. 192.
164 Eloísa Díaz. “Reorganización del servicio medico escolar.” Io. Congreso Médico Latino-Americano.
Actas y Trabajos. Santiago, Tomo II, pp. 113-124.
165 No caso, ela mesma desempenhava esta função desde 1898.

No Io. CMLA, apresentou uma comunicação voltada para o tema que mais se 
dedicou em sua carreira médica: a higiene escolar.164 Sua proposta voltava-se para a 
necessidade de aumentar o número de médicos inspetores em todo o país, pois de acordo 
com seus dedicados estudos, havia apenas um médico para as 117 escolas existentes em 
Santiago e nenhum para as demais regiões do país.165

“(...) a higiene é, depois da religião, a base mais sólida da 
moralidade humana, pois ensina ao homem a dominar-se e mantém 
entre o espírito e o corpo uma perfeita harmonia, corrige os 
costumes viciosos, perfecciona os bons, viriliza o espírito e aumenta 
a resistência do organismo humano para a luta pela vida. ” 
(p. 119-120)
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Percebe-se que a organização profissional das mulheres na Argentina naquele 
momento estava um pouco mais desenvolvida, havendo maior reconhecimento no meio 
acadêmico. Especificamente aqui, trata-se de organizações ligadas às ciências médicas, mas 
é preciso lembrar que havia um movimento mais amplo, não sem fortes oposições internas, 
de organização feminina argentina no mundo do trabalho, bastante distinto da realidade 
encontrada em outros países do continente e mesmo de outras partes do mundo. Chegou a

As conclusões de seu trabalho eram, na verdade, propostas para votação a ser 
encaminhada pela Secção de Higiene ao governo do país, no sentido de se reorganizar o 
serviço médico escolar, com a nomeação de um facultativo para cada dois mil alunos, pela 
obrigatoriedade do ensino de higiene escolar e pela continuidade das edificações escolares 
sob as conformidades da ciência higiénica. O encaminhamento das proposições foi 
delegado ao presidente e ao secretário da sessão no sentido de formularem o voto a ser 
apresentado. Estes incorporaram como uma das propostas encaminhadas pela Secção de 
Higiene, a adoção de médicos escolares nas instituições de ensino166.

Em 1904, houve a participação de 8 mulheres, sendo 5 dentistas e 3 médicas. Uma 
das médicas, Cecília Grierson, primeira a se formar na Argentina, estava inscrita também 
como representante da Escola de Enfermeiras e Massagistas. Além desta instituição, a 
Sociedade Obstétrica Nacional de Parteiras, representada por Sabina Drocchi de 
Romanille, as universitárias argentinas, representadas por Elvira R. de Dellepiane e a 
Sociedade Argentina de Primeiros Auxílios, representada por Sara Justo, fizeram parte das 
diversas instituições inscritas ao congresso.167

“(...) a estima de sua própria dignidade, os hábitos de decência, a 
nobre aspiração de instruir-se que, sendo eles ilustrados, desejarão que seus 
filhos o sejam ainda mais; que, estimando verdadeiramente às suas esposas, 
terão maior esmero na sorte de suas filhas; em uma palavra, que sendo eles 
bons cidadãos, cuidarão para que seus filhos cumpram com todo o respeito 
as leis de sua pátria, e não só lhes deem provas de seu valor na guerra, mas 
que sirvam à pátria naquilo que mais necessita: nos benéficos e grandiosos 
trabalhos pela paz. ” (p.124)

166 Sabe-se, no entanto, que foram necessários muitos anos para que houvesse maior atenção por parte dos 
poderes públicos com relação aos cuidados médico-escolares.
167 Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires: Imprenta y Casa Editora 
Coni Hermanos, Tomo I, 1904, p. 18.
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Cecília Grierson, considerada pela historiografia argentina a primeira mulher a se 
formar em medicina naquele país169, participou do encontro sem, no entanto, apresentar 
comunicação. Mas, suas preocupações, junto às de outro médico chileno que apresentou um 
trabalho sobre a necessidade de difundir o ensino de enfermagem170, valeram um voto do 
congresso encaminhado pela seção de Higiene na sessão final, de que se fizesse a 
recomendação aos governos dos países latino-americanos para que houvesse a criação de 
escolas de enfermeiros.

Observa-se que o substantivo está no masculino, diferentemente do que irá ocorrer 
no congresso de 1907, quando a designação do trabalho de enfermagem passou a ser 
explicitamente concebido como atribuição feminina. Ao se deparar com a historiografia que 
abordou esta questão, percebe-se que a feminilização da profissão da enfermagem foi um 
processo construído e datado, pelo qual a exclusão dos homens que, até alguns anos atrás a 
exerciam com maior frequência a função de enfermeiros em hospitais, pode ser entendida 
como estratégia dos próprios médicos do final do século XIX e início do século XX.

circular num importante jornal do Rio de Janeiro, por exemplo, uma matéria sobre o 
feminismo na Argentina, no qual se afirmava que “a mulher argentina ‘masculinizou-se’ a 
ponto de se tomar rival, quase a antagonista do homem. Já invadiu todas as profissões, em 
Buenos Aires abundam as estudantes premiadas em medicina, cirurgia, ginecologia e 
engenharia.”168

168 Baseado num texto de autoria de Gina Lombroso, filha do famoso médico Cesare Lombroso, publicado na 
Revue. Jornal do Comércio, 24 de janeiro de 1909, p. 2.
169 Descendente de escoceses, Cecilia Grierson formou-se em medicina em 1889, com a tese 
“Histeroovariotomías efectuadas em el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1889”. Mas, antes de se formar já 
havia fundado em 1886 a primeira Escola de Enfermagem da Argentina, inaugurada como dependência do 
Centro de Estudantes de Medicina, mais tarde municipalizada. Foi diretora da escola por quase 30 anos, mas 
desempenhou atividades em outras áreas profissionais, como a docência universitária, as atividades da 
Sociedade Argentina de Primeiros Auxílios também fundada por ela, além da organização do Conselho de 
Mulheres da República Argentina, depois transformado em Associação Argentina de Mulheres Universitárias. 
Teve papel na fundação da Sociedade Obstétrica Nacional e da revista “Obstétrica.” Sobre a sua trajetória, 
consultar Loncarica et al., 1998.
170 Moisés Amaral.“La profesion de enfermera. Necesidad de difundir su ensefianza.” Segundo Congreso 
Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo V, 1904, pp. 122-132.
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Sendo exigidos cada vez mais no domínio do conhecimento especializado, os 
médicos relegavam as funções auxiliares171, mas imprescindíveis ao exercício profissional, 
a outros profissionais que deveriam ser bem treinados. Maria Lúcia Mott, ao se referir ao 
trabalho apresentado por Moisés Amaral no 2o. CMLA, afirma que:

Ainda sobre os argumentos apresentados por Moisés Amaral, este afirmou que seria 
perigoso abrir a profissão aos homens, considerados mais ambiciosos que as mulheres, pois 

apesar da instrução mais modesta dada num curso de enfermagem, poderiam acabar se 
transformando em curandeiros. Além disso, reforçava a “vocação natural” da mulher em 
exercer a função de assistir com abnegação, fazendo um paralelo da situação profissional da 
enfermeira com a função de esposa, mãe e filha. 172

171 No caso aqui, refere-se a atribuições que até então não estavam bem definidas, muitas vezes sendo 
exercidas por médicos e enfermeiros, como era o caso, por exemplo, da anestesia ou mesmo na condução do 
tratamento.
172 Observa-se que este mesmo artigo foi traduzido e publicado na Revista Médica de São Paulo, em 1906, 
período em que ocorriam discussões no âmbito governamental a respeito de projetos de criação de escolas de 
enfermagem no Estado, existentes desde o final do século XIX. Provavelmente as idéias defendidas neste 
artigo estavam de acordo com os anseios de boa parte da classe médica paulista referentes ao tema, daquele 
período. Mott, 1999, pp. 344 e 353-354.
173 Eloisa Díaz. “Disquisiciones sobre higiene escolar en Chile.” Segundo Congreso Médico Latino- 
Americano. Actas y Trabajos. TomoV, 1904, pp. 513-518.

Ainda no 2o. CMLA, além das profissionais argentinas, registra-se a participação de 
médicas chilenas. Na seção de Higiene, apresentou-se novamente a médica chilena Eloisa 
Díaz, com um trabalho sobre sua área de atuação e pesquisa, a higiene escolar.173 Emestina

“Apesar de eleger a mulher como candidata ideal para a 
enfermagem, a instrução - caminho para torná-la uma profissional 
competente - era vista com certo temor. Se por um lado, a pouca instrução 
acabava impedindo uma enfermeira de cumprir sua missão, por outro, o 
médico alertava que saber muito poderia fazer a enfermeira arrogar-se a 
faculdade do médico e dedicar-se à cura por sua conta. Para que isso não 
ocorresse, os cursos deveriam formar técnicos capazes, onde a teoria, se 
restringiria ao indispensável, preferindo-se os exercícios práticos”. (1999: 
354)
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Além das chilenas e argentinas, foram localizadas mais quatro mulheres inscritas 
como expositoras de mostras de produtos originários do Paraguai, na Exposição 
Internacional de Higiene ocorrida em Montevidéu.179

Perez174 apresentou três comunicações, dois deles vinculados a procedimentos cirúrgicos175, 
situação raríssima naquela época para uma mulher, neste ramo da medicina, além de uma 
comunicação na seção de Higiene, na qual apresentou um trabalho sobre os cuidados com 
as vestimentas íntimas femininas.176

Já em 1907, por ocasião do 3o. CMLA houve a inscrição de 5 mulheres para a 
participação no congresso, sendo apresentado o trabalho da médica argentina, Cecília 
Grierson, novamente sobre a Escola de Enfermagem.177 Nota-se que foi a única 
comunicação que abordou o tema já referendado no congresso anterior. As discussões em 
tomo da questão, possibilitaram, tal como havia ocorrido no 2°.CMLA, um voto aprovado 
na assembléia geral para que houvesse o empenho dos médicos dos países latino- 

americanos na criação de Escolas de Enfermeiras, tomando o modelo norte-americano e 
inglês como referencial.178

174 Foi a segunda médica formada no Chile em 1887. Trabalhou na clínica cirúrgica do Professor Carvallo 
Elizalde. Viajou para a Europa, primeiramente em Paris e depois na Alemanha e editou três livros: Lecciones 
de Ginecologia; La Enfermera en el Hogar e Alcoholismo. (Collado et ali. 2002, pp. 6-7)
175 Emestina Perez. “Preparaciones em huesos de la cabeza.” Segundo Congreso Médico Latino-Americano. 
Actas y Trabajos. Tomo II, 1904: 5-7. Nesta comunicação a autora destacou a importância de seu trabalho 
para o estudo da a caixa do tímpano e das relações o ouvido médio e o cérebro, informando a ‘originalidade’ 
do procedimento que não havia sido descrito em nenhum dos estudos existentes a respeito de enfermidades do 
ouvido. “Distocia glucosúrica”. 2o. Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo IV, 1904, 
pp. 399-401.
176 Emestina Perez. “Apuntes sobre higiene del corsé.” Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas 
y Trabajos. TomoV, 1904, pp. 574-579.
177 O título de seu trabalho aparece na programação como “La escuela de Hipurgía.” Nos anais, porém foi 
publicado como “Escuelas de Enfermeras”. Tercer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Projetos. 
Tomo IV, 1909: 133-187. O termo Hipurgia denotava uma definição da área de enfermagem como algo mais 
abrangente, não se restringindo à idéia de complementaridade do trabalho médico, mas designando “a arte de 
atender e prestar aos enfermos, os cuidados físicos e morais que requerem para sua cura.”
178 A historiografia relativa ao tema, considera a origem do que se poderia considerar “Enfermagem 
Moderna”, com a fundação de uma escola fundada por Florence Nightingale em 1859, anexa ao Hospital 
SaintThomas, em Londres. Rizzotto, 1999, p. 55.
179 Josefa Barbero, Francisca D.Duarte, Panchita Femández Granada, junto a vários outros expositores e 
Mercedes Vallory, que apresentou a zalzamora, uma planta tradicional utilizada desde o período colonial. 
Apresentaram mostras de diversos tipos de ervas e chás. Não há informações quanto às suas ocupações, nem 
a confirmação de que todas estiveram na exposição. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y 
Trabajos. Montevideo: Imprenta “El Siglo Ilustrado”, de Marifío y Caballero, Tomo I, 1908, pp. 166-167.
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Os trabalhos de outras quatro mulheres a respeito de assuntos ligados ao parto e à 
saúde do corpo feminino não tiveram permissão para serem lidos ou apresentados, 
possivelmente por elas não se enquadrarem, no artigo 2o. do Regimento Geral do 
Congresso que previa somente a participação de médicos, cirurgiões, químicos, 
farmacêuticos, naturalistas, engenheiros e arquitetos sanitários, demógrafos, veterinários e 
dentistas. Interessante notar que houve a preocupação por parte da comissão organizadora 
em fazer o registro dos títulos dos trabalhos inscritos, o que denota certo constrangimento

180 Adelaide de Almeida e Gosminda Sêmola.
181 Isabella von Sydow, Judith Batista Franco e Antonieta Dias Morpurgo.
IR? Nicolina Baltz e Beatriz Tinoco Vieira.
183 Maria das Neves Ferreira Silva, Julieta Rodríguez da Rocha Vaz e Clarita Monte Hannequim.
184 Antonieta Dias Morpurgo apresentou a comunicação Assistência obstétrica domiciliária, na seção de 
Higiene e Beatriz Tinoco Vieira apresentou a comunicação Conservação dos dentes das crianças na Seção de 
Odontologia. Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e Trabalhos. Tomo I, 1909, pp. 135 e 136.

Laura Rodríguez Dulanto. Contribuición a la curación de la tuberculosis. Quinto Congreso Médico 
Latino-Americano (Sexto Panamericano). Actas y Trabajos. Tomo VIII, pp. 470-471.

Em 1909 o 4o. CMLA contou com a participação de dez mulheres, duas delas 
parteiras180, três médicas181, duas dentistas182 e três farmacêuticas183. Todas eram do Rio de 

Janeiro e duas delas apresentaram trabalhos.184 Interessante notar que a definição da 
ocupação “parteira” apareceu nos registros do congresso, embora não houvesse permissão 
para a participação destas, segundo o regimento.

Em 1913, apenas uma médica peruana apresentou um trabalho, no qual defendeu a 
necessidade de que fosse obrigatória a declaração da tuberculose em toda América Latina e 
a de que houvesse a formação de sanatórios públicos. Em suas colocações, reforçou o papel 
que se esperava das mulheres naquela época, ao contar com a sua generosidade e dedicação 
a este tipo de estabelecimento. Mas também defendeu uma atribuição profissional que 
poderia ser desenvolvida pelo sexo feminino nas faculdades de medicina de todo o 
continente, sem deixar de reverenciar as autoridades médicas masculinas que, naquela 
ocasião, formava a maior parte do público que a ouvia sobre o tema: aula livre de higiene 
física e moral da mulher e da criança. Segundo Laura Rodríguez, “seria ditada por uma 
médica diplomada ou pelo catedrático mais antigo, para que a verdade de sua frase fosse 
escutada tranquilamente pela juventude feminina.” 185 Assim, esta seria uma das brechas 
para as profissionais no espaço acadêmico das faculdades de medicina.
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por parte da equipe, uma vez que foram aceitos no ato da inscrição. Os temas a serem 
desenvolvidos por elas eram totalmente pertinentes a um congresso de medicina. No índice 
dos anais referente à área de obstetrícia, estas mulheres foram classificadas como 
professoras de parto.186

Sobre o congresso ocorrido em Cuba não foi possível saber se houve ou não a 
participação de mulheres com apresentação de trabalhos, devido às fontes encontradas. É 
bem provável que sim, por ter o congresso ocorrido já na década de 1920, período em que 
havia um número maior de mulheres formadas em universidades. Foi possível apenas 
levantar o nome de três mulheres farmacêuticas, componentes da comissão organizadora da 
Secção de Farmácia e Terapêutica, índice baixíssimo em relação ao elevado número de 
profissionais envolvidos na organização daquele evento.187 Nota-se que no congresso de 
1922, a ênfase no papel da mulher voltado prioritariamente para as questões da maternidade 
foi reforçado nas festividades programadas, de forte teor eugênico.

186 Os trabalhos propostos foram: Profilaxia no aborto embrionário, de Elvira Palomino de Ruiz; Integridade 
dos órgãos genitais no parto, de Zoraida Chaves de Collado; Parto natural e causas, de Manuela Elicia 
Menendez; Correção das obliquidades da matriz por meio da “faixa ventral” pra evitar apresentações 
viciosas, de Constanza Lazo V. de Iriarte. Todos os nomes foram precedidos pelo pronome de tratamento 
Senhora. Quinto Congreso Médico Latino-Americano (Sexto Panamericano). Actas y Trabajos. Tomo VII, 
1914, p. 245.
187 Tratavam-se das farmacêuticas Sarah Bustillo, Marina Dávalos e Amélia Mesa de Ponce. Comisiones 
Directivas de las Secciones del Congreso. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Habana: Imprenta “EI 
Siglo XX”, Tomo I, 1925, p. 3
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2.5. A medicina também pode ser uma festa: cerimoniais, confraternizações e turismo 
científico

Nem só de ciência vivem os cientistas. A dinâmica dos congressos científicos 
daquele período previam muito mais que a programação das seções disciplinares podiam 
oferecer. No caso dos congressos médicos analisados, além das apresentações de trabalhos, 
debates, acordos, votos e moções, podia-se aproveitar a oportunidade para conhecer parte 
da cidade no qual o evento estava sendo realizado. Mas não era um turismo qualquer. 
Havia uma programação oficial com intensa rotina de idas e vindas, justificadas pelo 
interesse científico que algumas visitas poderiam oferecer aos congressistas. Tratava-se de 
um “turismo científico”, ocasião ímpar para mostrar aos ilustres visitantes estrangeiros e 
interlocutores profissionais, o grau de civilização atingido por determinado país, através das 
instituições médico-sanitárias ali existentes, bem como, das políticas públicas de saúde 
administradas.

O vai e vem dos trens, balsas, carros etc utilizados para o transporte dos 
congressistas não se restringia às visitas. Geralmente eram recebidos com algum tipo de 
cerimonial ou a programação culminava com um banquete ou jantar especial. E a música 
sempre fez parte dos ritos de abertura, inauguração e encerramento dos eventos.

Os discursos de abertura da sessão inaugural do Io. CMLA, realizada no Teatro 
Municipal de Santiago, após a execução do hino nacional, foram marcados pelo tom de 
otimismo e crença de que ali se inaugurava uma era de congraçamento e união médico- 
científica da América Latina. Cita-se como exemplo um trecho do discurso do Presidente 
do Congresso, o médico Federico Texo, também delegado oficial do governo da Argentina:

188 Discurso de Federico Texo, Sessão de Abertura, p. 18 In: Actas y Trabajos. Primer Congreso Médico 
Latino-Americano. Santiago de Chile, Tomo I, 1901.

“Os congressos científicos nestes países não somente são 
necessários para o adiantamento da ciência sul-americana, como também 
para estreitar as relações médicas internacionais. (...) Até agora é 
verdadeiramente lamentável que conheçamos mais as eminências médicas 
européias que as eminências médicas sul-americanas ”.
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Também foi fortemente destacada a importância da realização de congressos 
científicos latino-americanos para a consolidação da paz. Um fato inusitado foi a leitura de 
uma conferência pública pela paz feita pela escritora e esposa do médico argentino Emilio 
Coni. O próprio presidente da comissão organizadora do congresso médico se encarregou 
de fazer a apresentação da escritora no Teatro Municipal que contava com um público de 
elite da sociedade santiaguense e que muito a aplaudiu. (Coni, 1918)

Esta também foi a tônica do discurso de abertura do 2o. Congresso realizado em 
Buenos Aires, pelo então presidente da comissão organizadora, Emílio Coni, ou seja, a 
aproximação entre os países da América Latina e o fim dos conflitos.

O reconhecimento da distância e do desconhecimento entre os países latino- 
americanos foi enfatizado no Io. CMLA e posteriormente, ao longo dos demais eventos. 
Para o presidente da comissão organizadora, Manuel Barros Bomgono, o resultado mais 
importante do congresso era a obra de aproximação entre os profissionais médicos da 
América.

Com um maior número de participantes que o congresso do Chile, os organizadores 
argentinos propuseram intensa programação de visitas às instituições médicas da cidade. 
Havia a preocupação por parte da comissão organizadora em passar a imagem de que 
Buenos Aires era um exemplo do que se poderia conseguir com os conhecimentos 
sanitários aplicados sistematicamente ao saneamento das cidades. E que deveria ser seguido 
pelas demais nações do continente.

Assim, entre uma e outra sessão científica, os congressistas tiveram a oportunidade 
de visitar a Direção de Assistência Pública e Administração Sanitária, o Hospital Militar e a 
Casa de Isolamento, num mesmo dia. Em outro momento, puderam fazer uma excursão 
numa embarcação a vapor ao porto da capital e visitar a estação marítima de desinfecção, o 
arsenal da Marinha, diques, elevadores de cargas, frigoríficos e o mercado central de frutos. 
Visitas ao suntuoso estabelecimento da Recoleta de águas correntes, à Estação Norte de 
Desinfecção, ao Hospital Rivadavia e ao Dispensário Modelo “Doctor Guillermo Rawson” 
foi a programação do quarto dia do 2°.CMLA. No dia seguinte, foi oferecida uma excursão 
pelo Intendente municipal aos membros estrangeiros, possibilitando um passeio pela 
cidade, através dos “modernos” bondes elétricos. Além do Hospital San Roque, puderam
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conhecer o zoológico e o jardim botânico. Ao final, um almoço no elegante Jockey-Club 
esperava os visitantes. Nem só o prefeito aproveitava a oportunidade de auto-promoção. O 
Ministro da Guerra também se responsabilizou em organizar uma demonstração especial 
aos membros estrangeiros de manobras de sanidade militar no Campo de Mayo, seguidas 
de um almoço oferecido.

Tiveram a oportunidade ainda de conhecer três instituições voltadas para doenças 
mentais, o Hospício de las Mercedes, o Hospital Nacional de Alienadas e a Colónia 
Nacional de Alienados de Luján “open-door”, esta localizada fora da cidade, necessitando o 
deslocamento de trem e a prévia inscrição na secretaria do evento.

A programação científico-cultural de Montevidéu não ficou por menos. Uma intensa 
programação musical fez parte da sessão solene de abertura no Teatro Urquiza, com direito 
a Brahms, Bizet e Wagner, entre outros. Nos dias seguintes, hospitais, a Faculdade de 
Medicina, o Instituto de Química, o Manicômio Nacional, Serviços de Inspeção, o Asilo de 
Órfãos e outras casas de caridade foram visitados. A diferença com a Argentina é que 
muitas obras do porto e de saneamento de Montevidéu estavam ainda em andamento, algo 
que já fazia parte do passado saneado de Buenos Aires190.

O 4o. CMLA sediado no Rio de Janeiro se apresentou para as autoridades sanitárias 
do Brasil enquanto oportunidade única para regenerar a imagem de país insalubre, 
principalmente em se tratando da capital federal, tida por muitos anos, como principal foco 
epidêmico do contorno atlântico da América do Sul. Os congressistas tiveram a 
oportunidade de conhecer a Estação Central de Desinfecção, o Hospício Nacional de

Muitas vezes, o espaço das exposições internacionais de higiene era utilizado para 
uma festa dedicada exclusivamente aos membros do congresso, caso de Buenos Aires. 
Podiam também fazer visitas livres a alguns estabelecimentos autorizados: além de 
instituições ligadas à assistência social, havia a possibilidade de conhecer estabelecimentos 
industriais e comerciais, como La Brasilena, uma fábrica de elaboração de café, 
estabelecimentos de produtos químicos e por um instante, esquecendo-se dos malefícios à 
saúde, a La Popula”, uma fábrica de tabacos.189

1RQ Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Tomo I, 1904, pp. 20-23.
190 Tercer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos, Tomo I, 1908, pp. 40-42.
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De todas as partes do Brasil vieram contribuições. Parecia que a constatação do 
nome na lista dos aderentes à campanha representava algo fundamental naquele período, 
era como se “reconhecimento dos pares e da sociedade” pelo “reconhecimento do trabalho 
de Oswaldo Cruz” fizesse parte de um nobre currículo médico. Talvez, até pelo apoio 
obtido ter sido maior que o previsto - 1032 assinaturas de médicos, além da contribuição do 
Congresso Nacional - pode ser comprada não somente a medalha de ouro, mas também 25 
cunhadas em prata, destinadas a alguns institutos científicos estrangeiros e 50 em cobre,

A idéia partiu do diretor da revista Brasil Médico, Azevedo Sodré que iniciou uma 
campanha de arrecadação de fundos entre médicos e outros segmentos sociais para a 
compra de uma medalha de ouro para ser entregue ao eminente sanitarista por seus 
“grandes serviços prestados à pátria e à humanidade.” Ao longo dos meses, várias 
chamadas e boletins referentes à quantidade arrecadada para o intuito, eram noticiadas nas 
principais revistas médicas. Mas também era uma questão nacional, plenamente justificada 
pelos adeptos de que o dinheiro público deveria fazer parte das doações. E de fato, fez, pois 
o Congresso Nacional contribuiu com uma generosa parcela, o que demarca seu interesse 
em associar diretamente o nome de Oswaldo Cruz ao governo.

Entre todas estas tradicionais visitas aos estabelecimentos de medicina e saúde 
pública instalados na capital federal, uma delas se destacou: a visita ao Instituto 
Manguinhos. Ali, uma outra modalidade de “confraternização médica” se manifestou. Por 
esse período, o Rio de Janeiro já tinha seu ícone do saneamento: o Dr. Oswaldo Cruz, ex- 
diretor do Serviço Geral de Saúde Pública e diretor do Instituto que levava o seu nome, foi 
homenageado com todas as pompas de um herói nacional. Para compreensão daquele 
momento, faz-se necessário recuar um pouco a respeito da iniciativa previamente 
programada para ser a grande festa do 4o. CMLA.

Alienados, o Dispensário Azevedo Lima, da Liga contra a tuberculose e diversos hospitais. 
Além de recepções oficiais pelo Presidente da Republica no Palácio do Catete, os 
congressistas puderam fazer um passeio em barças e lanchas a vapor pela Baía de 
Guanabara, chegando às obras do porto. Depois, um baile no Palácio Itamarati.
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191 A contribuição do Congresso Nacional foi de 3:050$000 e a soma da contribuição dos médicos brasileiros 
foi de 2.102$000. Brasil Médico, ano 23, n.47, 1909, pp. 471-478.
192 GIRARDERT, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Cia das Letras, 1987.
193 Revista semanal de medicina e cirurgia desde 1887, da qual Azevedo Sodré foi fundador.
194 Anais do IV Congresso Médico Latino-Americano. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1909, p.100.

Da estação ferroviária central da Praça da República partiram diversos congressistas 
até São Francisco Xavier, onde num outro trem especial da Companhia Leopoldina, 

rumaram até Manguinhos. Na sessão de homenagens ocorrida no próprio Instituto Oswaldo 
Cruz e numa data significativa - 05 de agosto - dia do aniversário do homenageado, iniciou- 
se uma série de discursos emocionados. O presidente do congresso, Azevedo Sodré abriu a 
sessão afirmando que a obra de Oswaldo Cruz, ‘extinguindo a febre amarela no Rio de 
Janeiro’, libertou não só o Brasil da mácula de foco epidêmico, como também havia 
projetado uma sombra benéfica e protetora sobre os povos vizinhos que viviam em 
contínua ameaça de importação do terrível flagelo. Enfatizou a adesão do Quarto 
Congresso à homenagem prestada a Oswaldo Cruz, de iniciativa do periódico Brasil- 
Médico193, convertendo-se em uma “verdadeira consagração latino-americana”.194

Segundo o relato sobre a homenagem, após a oratória, uma chuva de pétalas de 
rosas caiu sobre a cabeça de Oswaldo Cruz, aplaudidíssimo por mais de quinhentas pessoas 
que ali estavam. Em seguida passou-se a palavra aos representantes das delegações dos

Percebe-se uma voz uníssona da classe médica, tanto do Brasil, quanto dos demais 
países participantes, em enaltecer o nome de Oswaldo Cruz enquanto um abnegado 
cientista, um símbolo da ciência médica latino-americana perante o mundo. Instaurava-se 
uma aura sentimental de identidade e solidariedade entre os médicos latino-americanos em 
tomo do “médico herói salvador” do Brasil, pautada nos mecanismos da imaginação 

de que se tratava de uma luta vitoriosa do bem-feitor da humanidade contra as 
forças maléficas das doenças epidêmicas.

para os museus e instituições nacionais.191 Nesta distribuição, é nítida a hierarquização 
entre instituições nacionais e estrangeiras, no entanto, o principal prémio era dedicado a um 
médico brasileiro. Desta forma, o 4o. CMLA, contribuía ainda mais para o enaltecimento 
que já se fazia naquele momento em tomo do mito Oswaldo Cruz, inclusive em outros 
foros internacionais, pelos adeptos das mesmas concepções sanitárias urbanas vigentes.
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demais países. Iniciou-se uma série de discursos que mais parecia um desafio competitivo 

para saber qual dos países renderia homenagens mais emocionadas e eloquentes ao 

sanitarista. O delegado argentino Nicolas Lozano leu um longo texto, donde se destaca a 

seguinte passagem:

O México se fez representar pelo professor Juan Péon Del Valle, que associou 

postura de Oswaldo Cruz perante as dificuldades com a gloriosa natureza brasileira:

Mas foi o discurso do delegado da Venezuela, Aguerrevere Pacanins que superou 

todos os outros anteriores ao afirmar que:

“Oswaldo Cruz não é um médico, é uma necessidade para as 
ciências biológicas, para as ciências sociais, para as ciências políticas, 
para as ciências económicas. E um fator indispensável que é necessário 
considerar na equação de todo o problema da atualidade. Oswaldo Cruz 
não é um Brasileiro, nem pode pertencer à grande família latino-americana 
que o acolhe como seu, não é um homem mundial tampouco. Oswaldo Cruz

195 Idem, pp. 103-104.
196 Idem, p. 107.

“Sua carreira tem sido uma perfeita espiral de contínua e constante 
ascensão, realizando em cada curva um triunfo novo à semelhança da 
clássica imagem de Goethe para simbolizar o progresso humano.

(...) A profilaxia da febre amarela, efetuada com tanta energia e 
acerto, é a página mais importante da higiene moderna. O Dr.Cruz tem 
sido, neste país, o campeão afortunado desta magna empresa, que não pode 
ser jamais devidamente valorizada, por fúlgidas que sejam as imagens e por 
entusiastas e vibrantes as palavras que se empreguem para aplaudi-la. ”195

“(...) Compreendi o ‘porquê' da homenagem que fez o corpo médico 
do Brasil e vi vossa vida se desenvolver como uma palmeira sempre reta 
para o céu, rígida, austera, firme como seu tronco e sempre coroada, desde 
o princípio até o fim de seu desenvolvimento pelo verde símbolo da vitória, 
pelas palmas com que agita a humanidade para saudar o triunfador.

Por uma feliz circunstância se fez esta manifestação não em um 
salão mais ou menos grandioso levantado pelos homens, sim sob o 
firmamento do céu, em amplo anfiteatro dessas montanhas que parecem 
empinar-se para contemplar este ato e que nos prestam suas ladeiras para 
repetir com eco grandioso vosso elogio. ”196
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é um ente sideral: no firmamento do Progresso é ele o sol de seu sistema 
planetário”. 197

Pelas informações contidas nos anais, este foi o discurso mais aplaudido. Foi o que 
mais enfaticamente transformou o mito de carne e osso, ali presente, em um mito já 
transcendental em vida. E toda aquela carga emocional estava envolvida pelo caráter 
patriótico das nações ali representadas, uma vez que após cada manifestação dos delegados, 
executava-se o hino respectivo. O final da cerimónia se deu com um pequeno discurso 
emocionado de agradecimentos do próprio Oswaldo Cruz, com a entoação do Hino 
Nacional e com a visita às principais repartições do Instituto Oswaldo Cruz, espaço 
privilegiado das ações médico-científicas que almejavam representar, naquele momento, a 
medicina nacional. Nara Britto (1995, p. 28) afirmou ter sido esta homenagem a primeira 
manifestação pública de reconhecimento a Oswaldo Cruz pela comunidade médica 
brasileira.

Percebe-se que houve uma ação coletiva por parte de alguns expoentes da medicina 
do Rio de Janeiro e de outras partes do país em referendar a imagem de Oswaldo Cruz. 
Havia um interesse maior em transformá-lo em símbolo de que era possível fazer ciência 
nos trópicos, mesmo que para isso, tivesse que enaltecer aquilo que chamaria mais a 
atenção dos pares internacionais, numa postura já bastante conhecida de reforço da idéia do 
exótico. Em que pese a busca em mudar a imagem do país com relação ao rigor dos 
métodos e trabalhos científicos desenvolvidos, o destaque da trajetória de Oswaldo Cruz 
era sempre marcado por aquilo que mais interessava naquele momento: a vitória de suas 
campanhas contra uma “doença tropical.” Oswaldo Cruz já parecia um tanto entediado com 
as seguidas manifestações de homenagem a que estava sujeito. Em 1908, havia sido 
recebido como herói nacional ao chegar de Alemanha com a medalha de ouro recebida por 
ocasião da Exposição Internacional de Higiene e Demografia, em Berlim ocorrida em 
setembro de 1907. Tal acontecimento, também articulado por outros expoentes da medicina 
interessados em ampliar a ação do Instituto de Manguinhos enquanto um espaço científico 
central das pesquisas experimentais do país.198

197 Idem, p. 109. Além destes, houve o discurso dos representantes do Chile e Paraguai. 
1QR Segundo Cukierman (2001), o grande responsável pelo sucesso de Oswaldo Cruz naquele evento deve-se 
ao pesquisador Henrique da Rocha Lima que, naquele momento encontrava-se em Berlim desenvolvendo seus
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Cabe salientar que os estudos sobre a trajetória de Oswaldo Cruz, tanto os de 
caráter laudatório quanto os estudos mais recentes, destacaram sempre com muito mais 
ênfase o prémio internacional recebido em Berlim. Praticamente não se faz qualquer 
referência à homenagem organizada por ocasião do 4o. CMLA que envolveu tantos 
médicos do país, quanto do continente latino-americano199.

A Festa da Maternidade, como foi designada a cerimónia de premiação das crianças 
ocorreu no último dia do evento, no Teatro Nacional. Pela descrição contida nos anais do 
6o. CMLA, compareceu uma grande parcela da sociedade cubana, famílias inteiras,

Cuba também organizou em sua programação uma viagem de vapor e trem até a 
cidade de Matanzas, onde no Instituto de Ensino Secundário, foi feita uma homenagem a 
Juan Guiteras, através da entrega de uma medalha de ouro, por seus trabalhos como 
higienista. Tal como ocorrido no Brasil, os grupos médicos tratavam de eleger seus 
“heróis”, alguns em vida, como o caso de Guiteras. Visitas ao Hospital Municipal, aos 
mananciais de produção de águas minerais São Francisco, inauguração da Clínica “Aragon” 
e recepções públicas faziam parte do roteiro. Mas a novidade da parte festiva do evento 
esteve por conta das atividades organizadas para a Exposição Internacional de Higiene, no 
qual deveria haver um concurso de higiene dental entre crianças, culminando com o 
concurso nacional de Maternidade, uma tradição recente daquele país, instituída há alguns 
anos, na qual se elegia a cada ano uma jovem criança, na verdade, um bebê considerado, do 
ponto de vista médico, a criança mais saudável.

No Peru o rigor formal aliado ao sentimento nacionalista tomou conta daquele 
evento que teve sua sessão solene de abertura no Teatro Municipal, o mais importante de 
Lima. Além de uma programação de música clássica, com peças de Verdi e Lizt, foi 
composta especialmente para a ocasião uma “marcha para o congresso médico pan- 
americano”, pelo professor e compositor limenho Fava Ninei.200 Visitas foram feitas ao 
Hospital 2 de Mayo e a Faculdade de Medicina de Lima. O presidente do congresso, 
Ernesto Odriozola ofereceu uma festa em sua casa para recepcionar os visitantes.

trabalhos e tinha relações muito próximas com os organizadores da Exposição, inclusive com o presidente do 
júri, Rubner, que havia sido seu professor.
199 Cita-se o exemplo de um material recentemente produzido pela Casa de Oswaldo Cruz, Inventário 
analítico, sobre Oswaldo Cruz (2003), no qual não se faz qualquer referência à homenagem ocorrida em 1909. 
200 EI Comercio, 8/11/1913, p. 1.
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orgulhosas de seus pimpolhos expostos ao “espetáculo eugênico.” Conversas animadas e 
risos se ouviam por todos os cantos do teatro, decorado com flores, bandeiras e letreiros 
com frases bíblicas sobre crianças e maternidade. O hino nacional anunciava a chegada do 
Presidente da República. Autoridades políticas e médicas estiveram presentes, inclusive um 
dos delegados brasileiros, Gustavo Riedel que, influenciado pelo que viu no 6o. CMLA e, 
entusiasmadíssimo com as possibilidades reparadoras que a eugenia poderia fazer pela 
humanidade, no ano seguinte, fundou a Liga Brasileira de Higiene Mental, junto a outros 
psiquiatras (Reis, 2003, p. 185).

Outros discursos se fizeram antes da entrega do Prémio Especial de Homicultura 
destinado a um garoto, sendo que seus pais foram profusamente cumprimentados pelo êxito 
daquele “admirável exemplar” gerado. Outros prémios foram distribuídos na ocasião, sendo 
que mais de 105 outras crianças selecionadas, foram contempladas e receberam vários 
elogios dos presentes. A série dos congressos médicos latino-americanos fechava-se assim, 
com uma nova preocupação da medicina: “a arte de bem-nascer”.

Ao se deparar com a gama de informações obtidas sobre os congressos médicos 
latino-americanos, observa-se que havia a intenção, por parte de setores médicos dos

Aristides Agramonte abriu o ato da cerimónia, seguido do delegado peruano, 
Arístides Botto que discursou a respeito da alegria que viu no rosto das crianças e das mães, 
cuja graça de ter filhos representava “o tesouro maior que uma boa mulher poderia 
-------„20i eie, aqueje concurso era

201 "Descripción de algunos actos sociales en honor de los sefiores delegados.” Sexto Congreso Médico 
Latino-Americano., Tomo I, 1925, p. 53.

“(...) um certame que vinha obtendo como resultado a salvação de 
milhares de crianças e mais ainda, o desaparecimento de inúmeros 
raquíticos e débeis.

(...) Pode apresentar-se um expoente de civilização mais elevado que 
este concurso de maternidade ao que tão satisfeitos assistimos? E o que é 
mais admirável, não é só a classe necessitada que participa; é também 
aquela classe privilegiada, a que pode gozar da vida em outras formas, que 
se apresenta espontaneamente rendendo culto à maternidade, lado a lado 
com as mães desamparadas. ” (p. 126)
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Pela análise realizada constata-se que a Higiene e os assuntos relacionados à saúde 
pública formavam o centro das principais decisões coletivas entre os países. Grande foi o 
número de trabalhos e moções apresentadas. Neste sentido, os congressos médicos e as 
exposições internacionais de higiene funcionaram como importante canal de diálogo entre 
as demandas de ordem sanitária e os poderes públicos.

As reivindicações apresentadas em forma de votos e moções não eram lançadas aos 
quatro ventos, mas ao contrário, havia uma precisão em delinear os possíveis interlocutores: 
desde aqueles diretamente encaminhados aos governantes, até aqueles voltados para a 
organização de campanhas sanitárias e educativas: trabalhadores, mães e crianças, entre 
outros. É possível afirmar, então, que havia uma intencionalidade e uma crença dos 
médicos e demais profissionais envolvidos em fazer daqueles foros científicos, um canal de 
interlocução política.

Uma das iniciativas mais importantes reporta-se aos informes feitos por comissões 
especiais formadas por médicos de vários países, encarregadas pela equipe de organização 
dos respectivos congressos para estudar a possibilidade de formação de ligas e comissões 
internacionais, entre elas a Comissão internacional permanente para a profilaxia da 
tuberculose (1901), Ligas de combate à sífilis (1907) e ligas e comissões de combate à 
ancilostomíase (1909). Estes estudos resultaram em projetos aprovados na reunião geral do 
congresso. Evidentemente, os problemas decorrentes de enfermidades epidêmicas e 
endémicas, muitas delas de caráter desconhecido em termos de causas e profilaxias pela 
comunidade médica em geral, foram centrais como ponto de debates e acordos 
internacionais, uma vez que resvalavam nas implicações sanitárias internacionais do 
continente e ocupavam a cena central das preocupações médicas daquele período.

diversos países latino-americanos, de se construir algumas bases da medicina 
coletivamente. Muitas das propostas objetivavam garantir uma certa uniformidade no que 
se refere aos serviços sanitários, ao ensino médico, aos dados estatísticos. Outras iniciativas 
se voltaram mais para a consolidação de novas formas de organização associativa, através 
da fundação de sociedades ou comissões internacionais latino-americanas.



Capítulo III

“Lições de coisas: as Exposições Internacionais de Higiene
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3.1. A organização das Exposições Internacionais de Higiene como parte integrante 
dos congressos médicos latino-americanos

Tal como já se comentou no primeiro capítulo deste trabalho, os congressos 
científicos estiveram relacionados direta ou indiretamente à ocorrência das exposições 
universais no século XIX. Posteriormente, com o processo de maior autonomia dos eventos 
científicos, muitas de suas comissões organizadoras propuseram, como componente de suas 
atividades, exposições vinculadas à área científica que o congresso contemplava. Tratava-se 
de um processo inverso ao que ocorreu, com frequência, por ocasião dos primeiros 
congressos científicos que estavam inseridos no evento maior das exposições.

As exposições científicas buscavam diferenciar-se das exposições universais ou 
nacionais que ambicionavam apresentar a “totalidade” do mundo ou de um país. Elas fazem 

parte de um outro gênero de exposições temáticas, operando recortes, com o nítido 
propósito de circunscrever e aprofundar o conhecimento em uma dada área científica 

(Pereira, 2003, p. 135).

No caso da medicina, a área de maior impacto social era certamente a higiene, 
considerada por muitos médicos como a síntese das ciências médicas, praticamente uma 
ciência social, pois era responsável pela mais importante das questões que interessavam à

Mesmo fazendo parte das atividades dos congressos científicos, as exposições 
mantiveram seu caráter de grandiosidade e de contato com o público não especializado, 
embora aqui o espetáculo fosse outro: tomar a ciência mais conhecida entre os diversos 

segmentos da sociedade, pois ela seria a responsável pelo verdadeiro progresso humano 
almejado. Os objetos, os maquinários sofisticados, as descobertas do século, tudo isto 
deveria estar exposto sob a lógica dos novos conhecimentos científicos, o espetáculo do 
progresso da civilização ocidental deveria ser “explicado” pelos procedimentos e teorias 
científicas que, naquele momento, efervesciam nos laboratórios, nas pesquisas de campo e 
nos gabinetes científicos. Em outras palavras, as exposições científicas daquele período 
estavam em sintonia com a idéia predominante de progresso e civilização, via educação dos 
sentidos (Gay, 1999).



149

Em harmonia com esta dimensão, as Exposições Internacionais de Higiene, 
focalizadas neste capítulo, estavam vinculadas aos Congressos Médicos Latino-Americanos 

desde o início da série destes eventos. Por seu caráter internacional, havia a possibilidade 
de participação dos países não latino-americanos.

A inauguração das exposições também seguia os requintes cerimoniais, com direito 
a festas e discursos inaugurais. Contava com a presença de autoridades políticas e médicas, 
membros da alta sociedade, mas também com outros profissionais, setores menos abastados 
e muitos jovens. A programação musical era parte obrigatória destas ocasiões. Uma das 
peças mais tocadas nos congressos, como já citado, foi a ópera O Guarani, de Carlos 
Gomes. No caso do Chile, foi executada por ocasião da abertura da exposição, numa clara 

homenagem ao Brasil enquanto exemplo de música de qualidade produzida na América 
Latina.

humanidade: a saúde pública.1 Assim, não é surpreendente que tenha gerado inúmeras 
exposições ao longo dos diversos encontros ocorridos naquele período.2 Tanto os 
Congressos Internacionais de Medicina quanto os Congressos Internacionais de Higiene 
ocorridos na Europa também mantiveram a organização de exposições.

Eram abertas ao público e seu funcionamento ultrapassava a duração dos 
congressos, ficando em funcionamento de um a dois meses. Em algumas das ocasiões, 
pavilhões eram especialmente criados para sediar os objetos expostos à semelhança do que 
acontecia com as exposições universais - caso das exposições ocorridas nos congressos de 
Buenos Aires e de Montevidéu. Em outros eventos, foram utilizadas instalações de outras 
exposições como no Chile, no qual a Exposição de Higiene foi organizada nos edifícios da 
Quinta Normal de Agricultura, espaço que havia sido utilizado para a Exposición de 
Minerías? No caso da Exposição ocorrida no Brasil em 1909, foram utilizados o Palácio

1 Discurso Inaugural de José Scoseria, presidente do Comité Executivo da Exposição Internacional de 
Higiene anexa ao 3o. CMLA. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y Trabajos. Montevideo, Tomo 
I, 1908, p. 156.
2 Em 1895, foi organizada em Paris uma Exposição Internacional de Higiene, precursora da que deveria ser 
realizada junto a Exposição Universal de 1900, com um palácio específico, às margens do Rio Sena, cujas 
águas estavam, segundo os higienistas da época, infectadas de micróbios. Brasil Médico, 15/10/1896, n. 3, p. 
25; L. Blottière (correspondente) Carta de Paris. Brasil Médico 15/09/1900, n. 35, pp.322-323; 15/10/1900, n. 
39, pp. 347-349; 15/11/1900, n.43, pp. 385-387; 15/12/1900, n.47, pp. 420-422.
3 Catálogo de la Exposición Internacional de Higiene, Farmacia y Dentística. Santiago, 1900.
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No regulamento oficial de funcionamento, havia a previsão de premiações com 
medalhas e diplomas aos participantes, às instituições representadas e aos produtos 
exibidos.

As despesas de translado e a montagem dos estandes ficavam por conta de cada 
expositor, no entanto sua participação tinha caráter totalmente gratuito. Esta prerrogativa 
possibilitava a participação de muitos estabelecimentos comerciais, principalmente 
daqueles que se encontravam no país sede, pois era uma boa oportunidade de divulgação 
dos produtos e possíveis negociações com um público mais amplo e, ao mesmo tempo, com 

um público especializado.

O trabalho de desmontagem e retirada do material apresentado também era de 
responsabilidade do expositor, havendo um prazo de tolerância para isto.5 Mas, às vezes, os 
expositores de outros países faziam doações, numa demonstração de cordialidade. Estas 
doações geralmente eram feitas por instituições públicas de saúde: livros, manuscritos, 
fotos, publicações de dados demógrafo-sanitários. Muito deste material acabou constituindo 
parte do acervo das bibliotecas de instituições médicas.

dos Estados, o Palácio das Indústrias, o Palácio do Distrito Federal, localizados na região 
da Praia Vermelha e que sediaram a Exposição Nacional de 1908, ocorrida por ocasião do 
centenário da abertura dos portos.4

4 Brazil Médico,ano XXIII, n. 31, 15/08/1909, p. 320.
5 Inicialmente, o prazo de tolerância era de um mês. Transcorridos três meses depois do término da exposição, 
os objetos não reclamados seriam doados aos estabelecimentos públicos designados pela comissão 
organizadora. Congreso Médico Latino-Americano. Bases, Reglamento y Temas. Santiago: Imprenta 
Barcelona, 1900, p. 36. Em 1922, demarcando já os novos tempos mais acelerados e eficientes para este tipo 
de atividade, o prazo de tolerância foi diminuído para cinco dias após o término da exposição e um mês para 
serem reclamados, caso contrário, seriam doados pela comissão para estabelecimentos benéficos. Sexto 
congreso médico latino-americano. Habana, Tomo I, 1925, p. 23.

Seu objetivo era apresentar ao público o mais completo possível conjunto de 
registros das atividades médico-sanitárias, através de artefatos, demonstrações, maquetes, 
enfim, uma parafernália material do universo da medicina e de áreas do saber relacionadas, 

como química, farmácia, odontologia e engenharia sanitária. Também eram exibidos 
painéis das mais diversas repartições sanitárias de várias partes do mundo, contendo 
informações, gráficos, fotos e relatórios a respeito dos resultados obtidos com o emprego de 
determinada tecnologia sanitária ou com as pesquisas desenvolvidas.
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A imprensa se voltou muito para esta parte do evento, por terem as exposições uma 
dimensão mais lúdica que os congressos médicos, possibilitando a participação de outros 

segmentos da sociedade não necessariamente diplomados. Notícias a respeito de seus 
atrativos, dos estandes mais curiosos, dos pavilhões montados e das premiações faziam 
parte da rotina dos jornais, pois já estavam acostumados a ver nestas exposições espaços de 
lazer e cultura interligados. Mas também nos periódicos científicos publicavam-se 

minuciosas descrições de cada pavilhão, das novidades em matéria de higiene, aparatos 
cirúrgicos, demonstrações de primeiros socorros, modelos de habitação, máquinas de fazer 
gelo e até os modelos e tecidos mais confortáveis e saudáveis das roupas para homens e 
mulheres.

3.2.0 quê, para quê e para quem: os artefatos em exposição, o ideal da educação e os 
interesses médicos e mercantis em jogo

Afinal, o que deveria ser exposto nestas feiras? Para que serviam e para quem se 
voltavam? Algumas respostas podem ser obtidas facilmente nos ideais missionários dos 
organizadores. Na maioria dos discursos a respeito, as exposições de higiene serviriam a 
um duplo objetivo: primeiramente, oferecer aos higienistas, médicos, funcionários, 
empregados dos setores administrativos, professores, engenheiros, dentistas, veterinários, 
os resultados mais recentes das pesquisas higiénicas e da indústria ocorridas nas Américas e 
nos centros europeus voltados para área. A exposição deveria passar uma idéia geral de 
“tudo” que estava sendo produzido no domínio da higiene. Desta forma, a exposição era, 
por excelência, o espaço para exibição das novidades higiénicas.

Para os seus idealizadores, a exposição era uma ocasião ímpar e prática para se 
ensinar higiene ao povo. “Ensinar objetivamente a higiene com ‘lições de coisas.’”6

Mas deveria também esclarecer ao público sobre a importância da higiene e 
incentivar, entre as grandes massas, a apreciação pelos hábitos higiénicos, porque era

6 Discurso Inaugural de José Scoseria, presidente do Comité Executivo da Exposição Internacional de 
Higiene anexa ao 3o. CMLA. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y Trabajos. Montevideo, Tomo 
I, 1908, p. 156.
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preciso garantir maior aceitação dos profissionais ligados à higiene entre as pessoas. Os 
poderes públicos tinham o maior interesse em fortalecer o gosto da população pela saúde 
física e pelas medidas de higiene. Desta forma, a exposição também era o espaço das luzes, 
do saber higienizador que deveria se sobrepor à “ignorância” de grande parte da população.

Neste sentido, o projeto de fundação de museus de higiene afinava-se com o modelo 
especializado que se difundiu mais no final do século passado, ao se contrapor à idéia de 
museu geral, enciclopédico que vigorava anteriormente. (Lopes, 1997, pp. 324-325) E 
também se vinculava diretamente à educação, pois além de funcionarem como escolas 
demonstrativas aos olhos dos visitantes, foram, em sua maioria, encampados pelos 
professores das Faculdades de Medicina que viam nos mesmos, possibilidades múltiplas de

Para que esta função educadora das exposições de higiene pudesse atingir seus 
objetivos plenamente, era preciso organizar a exposição didaticamente. Percebe-se que o 
referencial didático dos modernos museus do final do século XIX também esteve presente 
na própria organização das exposições.7 Os pavilhões e estandes deveriam estar 
devidamente organizados segundo as temáticas previamente sugeridas pelos organizadores, 
os espécimes, artefatos, fotografias, quadros, mapas, tudo deveria estar acompanhado de 

informações precisas e escritas em linguagem simples, destacando aquilo que era 
considerado importante aprender, segundo a ótica da higiene.

O meio mais eficiente para tal fim, pautava-se na organização museológica das 
coisas, onde tudo tinha seu lugar, nome e função. Não é à toa que se constata na 

documentação referente às exposições internacionais de higiene anexadas aos congressos 
médicos latino-americanos o projeto de se construir, a partir do material exposto, museus 
de higiene, de caráter permanente, geralmente atrelados aos institutos de higiene e 
faculdades de medicina. Abertos ao público, funcionariam como verdadeiras catedrais da 
higiene, onde o culto à limpeza do corpo pudesse sempre ser renovado à luz dos avanços 
que as pesquisas na área alcançavam a cada dia.

7 George Brown Goode, diretor do Museu Nacional dos Estados Unidos, escreveu uma importante obra sobre 
a atuação, função e administração dos museus, publicada em 1895, na qual a “arte de etiquetar” era 
considerada uma das tarefas mais difíceis do homem de museu. Apud. Alves, 2001, p. 86.
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aprendizagem e ilustração daquilo que se ensinava aos alunos de medicina e de outros 
cursos ligados à área8.

Desde a primeira exposição havia a possibilidade de muitas peças e objetos 
expostos, principalmente originários de outros países, serem comprados pelo país sede, com 
o objetivo de servir de base para um museu educativo de higiene. No caso do Chile, o 
projeto vinha do Instituto de Higiene que, na época, buscava angariar fundos para 
concretizá-lo.

Q

Com exceção do Chile, no qual o projeto de criação do Museu de Higiene esteve atrelado ao Instituto de 
Higiene, os demais projetos da Argentina, Uruguai e Brasil estavam previstos para serem geridos pelas 
respectivas Faculdades de Medicina. Sobre a relação entre a ciência museológica analítica, calcada na 
História Natural e a medicina ver Pickstone, 1994.
9 Discurso Inaugural de Emílio Coni. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. 
Buenos Aires, Tomo I, 1904, p. 33.
10 Discurso Inaugural de Emílio Coni. 2o. Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos 
Aires: Imprenta y Casa de Coni Hermanos, Tomo I, 1904, p. 34. Segundo as memórias do próprio Coni, o 
projeto foi apresentado à Faculdade de Ciências Médicas, havendo aprovação por unanimidade de votos da 
academia para a fundação do Museu Nacional de Higiene e posteriormente encaminhada ao governo 
superior. O Conselho Universitário solicitou algumas informações sobre o projeto: material existente para o 
museu de higiene, local necessário para instalação, fixação de subsídio mínimo a ser solicitado ao Congresso 
Nacional e pessoal para organizá-lo. Parecia que tudo caminhava bem. O material foi entregue ao então 
catedrático titular de Higiene Pública na Faculdade, Julio Méndez. No entanto, após sua renúncia, o projeto 
não teve mais continuidade. Coni, 1918, pp. 579-580.

Este projeto foi retomado pela comissão organizadora da exposição do 2o. CMLA. 
De acordo com Emílio Coni, a Exposição Internacional de Higiene tinha como principal 
objetivo servir como museu de lições de objetos, para que o povo pudesse adquirir o 
aprendizado objetivo que mais interessava: a saúde9. Assim, junto à abertura da Exposição 
Internacional de Higiene do 2°. CMLA, o higienista lançou a ideia de se construir um 
museu permanente de higiene na Faculdade de Medicina de Buenos Aires, que serviria a 
um duplo propósito: como laboratório de ensino prático da higiene para os alunos e 
médicos e, ao público em geral, “como fonte de instrução certamente mais proveitosa que a 
dos museus históricos e de ciências naturais, contribuindo assim para difundir 
conhecimentos de higiene social, verdadeiro ideal da medicina moderna.”10 

averiguadas, o museu de higiene não se concretizou em nenhum dos países que sediaram os 
congressos médicos latino-americanos e as exposições internacionais de higiene.
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O programa previsto para a exposição do Chile contemplava os seguintes temas: 
instrumentos e aparatos para a investigação e a demonstração higiénicas; demografia; 
águas potáveis; desaguadouros; habitações; higiene das ruas; banhos públicos; higiene 
das vestimentas; substâncias alimentícias e bebidas; proteção à infância, cuidado dos 
doentes; edifícios públicos; epidemiologia (varíola, tuberculose, difteria, raiva, carbúnculo, 
tifo); higiene das estradas de ferro; avenidas e carros do serviço público; higiene naval e 
salvamento marítimo; higiene dos cemitérios; higiene dos salões de beleza e barbearias; 
serviços contra incêndios; higiene industrial; higiene militar; seção de farmácia 
(laboratórios, farmácia industrial); seção de odontologia e literatura higiénica latino- 
americana.’1

Também foram exibidas maquetes de habitações populares, voltadas sobretudo para 
as classes trabalhadoras e imigrantes recém-chegados. Vários projetos de origem européia e 
também chilena foram exibidos. Destaca-se aqui a noção de espaço considerado salubre

11 Programa de la Exposición Internacional de Higiene, Farmacia e Dentística. Congreso Médico Latino- 
Americano. Bases, Reglamento y Temas. Santiago, 1900, pp. 21-34.
12 Segundo informação de um longo artigo sobre esta exposição, numa das mais importantes revistas médicas 
do Chile, este procedimento havia sido adotado na Europa, a partir de 1876, no Congresso Internacional de 
Higiene e Demografia de Bruxelas. Neste mesmo artigo, havia a informação de que em Paris, os agentes 
sanitários enviavam correspondência aos moradores avisando a respeito da visita de inspetoria e desinfecção, 
evitando ou amenizando, em parte, as resistências populares. Tais procedimentos sanitários também seriam 
passíveis de grandes resistências da população chilena e das dificuldades de mudar a situação, desacreditando 
completamente nos meios coercitivos e violentos, impostos por parte de algumas autoridades. Fez também 
referências elogiosas ao Registro Sanitário das habitações, por escrito e organizado pelo Instituto de Higiene 
do Chile, apostando na atuação do pessoal encarregado dos serviços. “Revista de la Exposición de Higiene.” 
Revista Médica de Chile, ano 29, n.l, 1901, pp. 68-71. As informações que se seguem sobre a Exposição do 
Chile foram retiradas deste mesmo artigo.

“novidades” que havia com relação aos 
preparados farmacêuticos, instrumentos odontológicos, vestimentas consideradas mais 
saudáveis. Também contribuíram com a novidade que se queria implementar no Chile de 
um “arquivo sanitário”, utensílio fixado nos quarteirões das ruas de Paris e que guardavam 
informações sobre as residências daquele trecho a respeito de suas características de 
planificação, controle do número de habitantes, movimento de entrada e saída de pessoas, 
ocorrência de mortes por doenças infecciosas ou não, controle do serviço de desinfecção 
feito e descrição das condições sanitárias.12
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Havia pavilhões totalmente chilenos, como era o caso do referente ao Museu de 
Anatomia Patológica, dirigido pelo professor Aurelano Oyarzún e que atraiu grande público 
especializado em patologia clínica por suas exibições de esqueletos e tumores obtidos em 
suas aulas de anatomia na faculdade de medicina; pelos murais sobre deformações advindas 
de doenças consideradas hereditárias como o câncer, a hemo filia, catarata e pelos desenhos 
alusivos aos agentes causadores da tuberculose, lepra, malária. Era o adiantamento das 
ciências médicas do Chile que se queria destacar.

Também no sentido de valorização da medicina nacional, foi dado grande destaque 
para a apresentação dos serviços sanitários do país, com relação aos procedimentos de 
vacinação, estatística, desinfecção e soroterapia. A exibição do Instituto de Higiene, órgão 
central dos serviços públicos de saúde, foi a maior, com 154 itens.

Os serviços de sanidade militar, do exército e da marinha foram centrais nas 
exposições de higiene, sobretudo em se falando de Chile e Argentina. Além de garantir um 
espaço central para as demonstrações que faziam com relação aos socorros e cirurgias em 
situações de emergência e de guerra, eram exibidos diversos objetos e utensílios 
especificamente projetados para a finalidade de uma medicina militar, como caixa de 
instrumentos para amputação e demais procedimentos cirúrgicos; aparatos para fraturas; 
macas para transporte de feridos e camas utilizadas. O maior atrativo eram as encenações 
de situações de guerra com feridos e condução das vítimas.

Segundo as descrições encontradas, a organização primorosa da administração dos 
serviços sanitários da Armada também foi destacada como motivo de orgulho para o povo 
chileno, diante da idéia de honestidade que se queria reforçar com relação à utilização dos 
recursos públicos:

para a época. Segundo um dos especialistas responsáveis pelo projeto, Enrique Doll, uma 
casa recomendável do ponto de vista da higiene deveria receber luz e ventilação diretas, 
ocupar uma área não inferior à 130m2 e possuir cômodos separados e quintal. Percebe-se 
que os padrões sanitários para os setores populares mudaram muito daqueles tempos para 
cá!
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A preocupação maior voltava-se para a profunda aversão existente dos chilenos com 

relação à água, segundo o editor. A exposição de higiene deveria ajudar a corrigir tamanho 

desatino que ainda era comum em muitos países avançados da Europa. Deveria também 

incentivar a construção de banhos públicos em todas as municipalidades chilenas que 

muitas vezes já tinham por escrito a previsão de fazê-los, porém nada saía do papel. Era 

preciso educar os trabalhadores ao banho, situação um pouco diferenciada para aqueles que 

gastavam menos energias físicas. Para estes ainda não se estranhava o fato de não terem o 

hábito do banho diário:

“A documentação dos consumos é levada até o último extremo, de tal 
modo que é sumamente simples comprovar com toda exatidão de detalhes, 
depois de alguns anos, o consumo de meio grama de um medicamento 
qualquer. ” (Revista Médica de Chile, n. 1, 1901, p. 96)

Infelizmente, nem tudo era motivo de orgulho para os chilenos. Uma grande crítica 

feita pela Revista Medica do Chile à exposição referia-se à falta de um modelo de banho 

público, a exemplo do que ocorria em cidades européias como Lyon, Hannover, Munique, 

Marselha, Paris, Bruxelas, entre outras. Segundo os críticos, apenas os modelos para 

banhos refinados, voltados para residências mais abastadas foram apresentadas pelos 

representantes estrangeiros, exemplo do que ocorreu com o pavilhão da Casa de Lumdsen, 

que exibiu várias novidades em matéria de lavabos, banheiras de louça, porcelana e ferro 

esmaltado e nada sobre os tais banhos públicos. Estes deveriam ter sido expostos e 

avaliados pelas autoridades ali presentes quanto à adequação “ao clima do Chile e ao modo 

de ser dos seus habitantes”.

“O asseio da pele, condição tão importante para a saúde, se obtém 
constantemente pela troca regular das roupas íntimas; mas, se este 
procedimento pode ser suficiente para os indivíduos de classe acomodada 
da sociedade, não é para aqueles que se ocupam em trabalhos musculares 
ativos.

(...) é hoje uma exigência universal que se faça uso de meios 
adequados e acessíveis às classes trabalhadoras, para satisfazer a 
necessidade do asseio corporal, tão recomendado pela ciência, desde 
quando conseguiu demonstrar que a secreção sudorípara, mesclada à 
poeira e demais matérias estranhas que flutuam no ar, exercia uma ação 
prejudicial sobre as funções fisiológicas da pele e constituía, ademais, um 
excelente meio de cultivo para muitas espécies de germes patogênicos. ” 
(Revista Médica de Chile, n. 1, 190, p. 84)
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Ao todo, foram exibidos produtos de dez países, contando o Chile, totalizando algo 
em tomo de 134 sessões. Destes países, somente dois eram latino-americanos: a Argentina 
e o Uruguai.13 O primeiro, com uma enorme coleção de publicações de Higiene e Ciências 

Médicas da Faculdade de Medicina de Buenos Aires, ao todo 332 trabalhos entre 
periódicos, censos, coleção de fotografias, teses, álbuns, planejamentos de reformas 
urbanas, livros, entre outros. Ou seja, desde o início a Argentina marcou presença nestas 
exposições com o forte anseio de se destacar por seus avanços na área científica. O Uruguai 
foi representado pelo inventor de um aparelho de destilação e esterilização. Ambos foram 
premiados.

Por ocasião da primeira exposição ocorrida no Chile, alimentos e sobretudo, 
bebidas, inclusive alcoólicas, ganharam destaque sob o rótulo de serem produzidas sob 
“perfeitas condições higiénicas”, ou simplesmente por representarem o bom gosto de se 
apreciar bebidas importadas, caso dos champanhes franceses e dos uísques escoceses.

Os expositores que para lá foram, pareciam não estar muito preocupados com a 
fetidez dos trabalhadores e mais em expor os artigos de luxo para a sociedade santiaguense. 
certamente por abrirem melhores condições de negócios que os banhos populares.

13 Houve a exposição de artigos estrangeiros provenientes da França, Alemanha, Itália, Áustria, Inglaterra, 
Escócia e Estados Unidos. Deste último, alguns produtos foram expostos através de sucursais localizadas no 
Chile e na Argentina como, por exemplo, a Emulsão Scott, o famoso óleo de fígado de bacalhau. Catálogo de 
la Exposición Internacional de Higiene, Farmacia y Dentística. Santiago, 1900.

Os expositores estrangeiros também se destacaram por apresentarem novidades em 
matéria de aparelhos de ginástica, artigos médicos, cirúrgicos, odontológicos, alimentos em 
conserva, perfumes, cosméticos, produtos químicos e bebidas. Ao analisar a lista de 
expositores, nota-se um grande número de empresas e estabelecimentos comerciais que 
provavelmente tinham interesses bastante diferenciados com relação aos ideais higienistas 
de seus organizadores. A comercialização de medicamentos farmacêuticos crescia muito 
naquele período. Mesmo sendo, às vezes, conflituosa com a ótica médica que apontava 
certos “abusos” com relação à manipulação, procedência e eficácia de alguns fármacos 
vendidos livremente no mercado, havia a necessidade de evidenciar os remédios 
“cientificamente comprovados” pelos laboratórios e farmacêuticos profissionais 
autorizados nas exposições.
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Doze destes expositores vinculados à produção de bebidas alcoólicas - cervejas, 

champanhes, vinhos, uísques e licores - foram premiados na categoria bebidas, com 

medalhas e diplomas em reconhecimento à sua qualidade.14 Esta situação, no mínimo 

contraditória, para um evento de objetivos voltados para a “educação dos hábitos 

higiénicos”, acabou fazendo com que houvesse uma nota explicativa na publicação da lista 

de prémios:

As obras de construção voltadas para a exposição argentina foram custeadas com os 

recursos obtidos pelas inscrições dos participantes, uma vez que as verbas cedidas pelo 

governo foram utilizadas para as despesas com o 2o. CMLA.

“O jurado geral se vê na necessidade de fazer presente que os 
prémios e distinções às bebidas e licores alcoólicos foram concedidos só em 
atenção ao seu mérito relativo, sem que as referidas recompensas 
signifiquem que a Comissão Organizadora da Exposição de Higiene 
recomende o uso destas bebidas, especialmente das alcoólicas. ” (p. 225)

A respeito da Exposição Internacional de Higiene vinculada ao 2o. CMLA, 

infelizmente, não foram encontrados catálogos ou textos específicos sobre a exposição. E 

possível que não tivessem dinheiro para publicação, pois também muitas seções científicas 

do congresso não foram publicadas, alegando-se o mesmo motivo. Mesmo assim, foi 

possível localizar algumas breves descrições a respeito do evento em outras publicações da 

época como a revista La Semana Médica e também em um livro de memórias escrito por 

um dos principais expoentes da organização e participação nos congressos médicos e nas 

exposições, Emílio Coni15 O mesmo foi o presidente da comissão encarregada de organizá- 

la. Coni viajou para a Europa com o intuito específico de fazer a propaganda, difundindo 

por lá o programa e o regulamento da exposição em francês. (Coni, 1918, p. 576)

14 Catálogo de la Exposición Internacional de Higiene, Farmacia y Dentística. Santiago: Imprenta Barcelona, 
1900, pp. 223-224. Entre as bebidas premiadas constavam os vinhos chilenos bastante conhecidos Concha y 
Toro e Cousino Macul.
15 Memórias de um Médico Higienista. Contribuición a la história de la higiene pública y social argentina 
(1867-1917). Buenos Aires, 1918.
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Alguns atrativos da higiene fizeram parte da exposição. Organizou-se em um 
pequeno pavilhão uma réplica do funcionamento dos serviços domiciliares de água 
encanada e cloacas. Em outro, um forno incinerador de lixo. Podia se acompanhar também 
o funcionamento do serviço municipal de aquecimento por vapor d’água. Num outro 
espaço voltado para a produção de leite, instalou-se uma espécie de “curral modelo”, no 
qual, diante do público, se ordenhavam as vacas leiteiras por aparatos especiais que 
possibilitavam a assepsia perfeita do produto (Coni,1918, p. 577).

No dia 07 de abril de 1904, uma nota referente à inauguração da exposição 
descreveu sucintamente o evento, afirmando que na abertura, além das autoridades 
médicas, estiveram presentes o Ministro da Instrução Pública, numa valorização do elo 
medicina-educação que os organizadores deste tipo de evento esforçavam-se para

Alem disso, mesmo havendo o adentro formulado pelos chilenos na exposição 
anterior com relação à exposição e premiação de bebidas alcoólicas, a comissão 
organizadora argentina, em 1904, reformulou o regulamento da exposição, proibindo 
totalmente a exibição de bebidas alcoólicas e a participação de fábricas de tabaco (Coni, 
1918, p. 577).

A forte perspectiva higienista dos organizadores do 2o. CMLA e o histórico 
argentino de reformulações, códigos e condutas sanitárias ao longo dos anos, fizeram da 
Exposição Internacional de Higiene de 1904, uma das mais “modelares” em termos dos 
ideais civilizatórios e educativos, com forte preocupação de interação do público 
participante, principalmente crianças e jovens. Um dos professores da Faculdade de 
Medicina de Buenos Aires chegou a utilizar o espaço da exposição para aulas práticas com 
os alunos.16

16 Tratava-se de Julio Méndez, o mesmo que se responsabilizaria pelo encaminhamento do projeto do museu 
de higiene. Coni, 1918, p. 578.

Também foi construído um teatro de variedades, sendo o ingresso gratuito para os 
membros aderentes, alunos de escolas públicas e professores. Pelo visto, aos demais 
visitantes deveria ser cobrado algum valor, pois havia acordos com associações 
filantrópicas, as quais receberiam integralmente o valor arrecadado nas bilheterias. 

(Coni,1918, p. 577)



160

consolidar. Informava ainda que havia mais de 250 expositores, número maior que o dobro 
da primeira, e que muitos eram europeus de renome, levando para o evento, produtos 
voltados para a higiene pública e privada. A exposição esteve em funcionamento durante os 
meses de abril e maio.17

Em seguida, o informativo da revista passou para a descrição de alguns dos 
pavilhões da exposição: o Pavilhão Argentino, com destaque para os serviços de saúde 
pública, saneamento do país e para as Ligas Argentina e Uruguaia contra a Tuberculose; o 
Pavilhão de Sanidade Militar, com os diversos aparatos utilizados pelos serviços militares - 
barracas, camas e cozinhas portáteis, postos de socorros, hospitais de campanha, bem como 
maquinários, ambulâncias e outros tipos de transporte; o Pavilhão da Cruz Vermelha; do 
Patronato da Infância; do Hospital Rivadavia; do Laboratório de Química Municipal; da 
Escola de Enfermeiros e Massagistas; entre muitos outros.

O Chile provavelmente levou muito menos do que havia planejado inicialmente 
para a exposição, pois segundo uma nota publicada pelo comité representativo do país no 
2o. CMLA em uma revista médica chilena, tiveram graves problemas com os subsídios 
governamentais e com os gastos relativos às maquetes projetadas sobre os estabelecimentos 
públicos existentes no país, “para melhor entendimento do público” e com o transporte de 
produtos já contatados para a exposição.

Segundo o informe da comissão chilena, havia a previsão orçamentária do Estado de 
10.000 pesos para os gastos que os representantes chilenos teriam na Argentina, mas os 
preparativos da exposição tiveram de correr por conta de outros fundos obtidos pelo comité. 
A idéia era a de que utilizassem metade do valor para as despesas com a exposição, mas 
houve informativos de que o governo disponibilizaria 7000 pesos para a delegação oficial 
do Governo e que, no melhor dos casos, poderia contar com 3000 para os gastos com a

Sobre a América Latina, apenas uma breve citação no texto da revista informa que 
vários quadros e estatísticas de diversas repartições públicas do Chile, Montevidéu, Rio de 

o «IRJaneiro e de outras cidades foram apresentados na exposição.

17 La Semana Médica, vol. 11, 1904, p. 376.
18 La Semana Médica, vol. 11, 1904, p. 376.
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Este tipo de situação demonstra as dificuldades enfrentadas não só pelos 

organizadores, como também para os expositores, com relação aos custos deste tipo de 

empreendimento e a variação de posturas dos respectivos governos. Percebe-se que para 

estes eventos mais custosos, os médicos envolvidos garantiram muito mais o apoio 

representativo das autoridades políticas. Em termos financeiros, muitas vezes ficou aquém 

das expectativas desejadas pelos médicos, exigindo o desenvolvimento de estratégias 

diferenciadas para obtenção de recursos, tais como a elaboração de atividades artístico- 

culturais com cobrança de ingressos nas exposições, entre outras.

A partir de 1907, ocorreram algumas modificações importantes com relação à 

organização da exposição. A comissão uruguaia, dirigida por José Scoseria, presidente 

também do 3o. CMLA, decidiu dividir o evento em duas seções: industrial e científica, 

numa clara delimitação do que seria de interesse dos especialistas e o que poderia interessar 

à sociedade de modo geral, no campo da higiene20. Aqui pode ser traçado um paralelo com 

as mudanças ocorridas desde o final do século XIX com relação às coleções de museus que 

passaram a ser divididas em coleções de estudo, voltadas para os especialistas com 

objetivos de pesquisa e coleções de exposição, voltadas ao público, com o objetivo de 

instrução (Alves, 2001, p. 85 e Lopes, 1997, p. 296). No caso aqui analisado, acrescenta-se 

que a subdivisão da exposição de higiene otimizava a função educadora, hierarquizando os 

dois níveis de público: científico e leigo.

A primeira tinha caráter internacional e era composta de aparelhos, instrumentos, 

utensílios domésticos, cirúrgicos, higiénicos; modelos fac-símiles, gráficos das mesmas 

instalações congéneres; materiais de construção, pavimentação, utilização sanitária;

exposição, liberados tardiamente, uma vez
, ■ 19recursos propnos.

19 Revista Medica de Chile. Ano 22, n. 3, março de 1904, p. 83-89.
20 Aqui pode ser traçado um paralelo com as mudanças ocorridas desde o final do século XIX com relação às 
coleções de museus que passaram a ser divididas em coleções de estudo, voltadas para os especialistas com 
objetivos de pesquisa e coleções de exposição, voltadas ao público, com o objetivo de instrução. (Alves, 2001, 
p. 85 e Lopes, 1997, p. 296) No caso aqui analisado, pode-se acrescentar que a subdivisão da exposição de 
higiene otimizava a fúnção educadora, hierarquizando os dois níveis de público: científico e leigo.
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Os expositores podiam fornecer ao público, informações orais e impressas, além de 
fazer funcionar seus aparelhos, instalações e distribuir amostras. A intenção era bem clara: 
do ponto de vista económico, as exposições de higiene, poderiam funcionar como ótima 
oportunidade de negócios.

A Exposição Internacional de Higiene anexada ao 3o. CMLA também apresentava 
um maior detalhamento de como deveriam ser organizadas as seções industrial e científica. 
Cada uma delas foi dividida no que se convencionou chamar de grupos. A seção científica 
era então composta de sete: l)Higiene do ar, solo, água. Parasitologia; 2)Higiene alimentar; 
3)Higiene rural e urbana; 4)Higiene da habitação privada e higiene pessoal; 5)Higiene das 
habitações coletivas e grupos coletivos (hospitais, escolas, indústrias, quartéis, presídios); 
6) Higiene pública e; 7)Demografia e Literatura.

Note-se que na classe de Higiene Pública estavam previstas, além dos materiais 
sobre higiene internacional, exposições sobre “doenças indígenas”, varíola, escarlatina, 
sarampo, difteria, tuberculose, doenças venéreas, malária, beribéri, disenteria, raiva, 
carbúnculo e lepra; “doenças exóticas” como sendo febre amarela, cólera e peste bubônica;

Já a seção científica tinha caráter exclusivamente latino-americano e era composta 
de gráficos, mapas, modelos de aparelhos e instalações higiénicas; coleções de peças 
conservadas, germens, vermes e insetos perigosos; amostras de medicamentos, soros, 
vacinas etc, referentes à higiene e apresentadas com o “fim puramente científico”. Ou seja, 
embora aberta ao grande público, estava profundamente voltada para os experts científicos 
dos diversos países participantes. A comissão organizadora era responsável pela publicação 
dos catálogos e pela formação de jurados para premiação dos melhores trabalhos e objetos 
de destaque ali expostos.22

21 Regulamento da Exposição Internacional de Higiene. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y 
Trabajos. Montevideo, Tomo I, 1908, p. 16.
22 Regulamento da Exposição Internacional de Higiene. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y 
Trabajos. Montevideo, Tomo 1, 1908, p. 15-19.

alimentos e bebidas; raças apuradas de animais que interessassem pelos seus produtos 
alimentares e de vestuário; máquinas, substâncias e produtos químicos, farmacêuticos e 
industriais destinados ao uso higiénico; ou seja, todo tipo de produção relacionada à 
higiene, mas apresentada com um fim comercial.21
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Para a seção industrial, estavam previstas as seis primeiras classes da seção 
científica mais uma de produtos químicos e farmacêuticos e outra de aparatos de cirurgia, 
medicina, ortopedia, ginástica, odontologia etc.

Como nas exposições anteriores, a sessão inaugural contou com a presença de 
autoridades como o Ministro das Relações Exteriores e dos membros da comissão 
organizadora. Segundo informe publicado nos anais, a exposição havia sido visitada por

Chegou-se a construir um edifício especial para a exposição numa região nobre da 
cidade de Montevidéu, próxima ao balneário de Ramírez. O projeto foi dirigido pelo 
arquiteto de Tosi se assemelhava ao Palácio de Milão que também havia sediado uma 
exposição similar.25

e “doenças especiais”, onde novamente aparecem a tuberculose e sífilis, junto ao 
alcoolismo. Ou seja, indígena era um termo para indicar doenças de caráter endémico na 
América Latina. Já a conotação exótica estava dirigida às doenças epidêmicas trazidas de 
partes longínquas do mundo como o continente asiático. A idéia de doença especial parece 
estar associada com aquelas que além de seu perfil endémico, dado o alto número de 
acometidos, exigiam iniciativas voltadas exclusivamente para o seu combate, como era o 
caso da formação de ligas nacionais e internacionais.23

Também foi mantida a possibilidade de doação por parte dos expositores de 
exemplares dos objetos que fizessem parte da Exposição, destinados ao projeto de 
formação de um Museu de Higiene na Faculdade de Medicina. Estes objetos seriam 
identificados com o nome do expositor e de seu fabricante, endereço da fábrica que o 
produziu , endereço para o público encontrá-lo, categoria do prémio obtido na Exposição e 
outras notícias que o responsável quisesse anexar. Percebe-se que o projeto de um museu 
de higiene fazia parte de um ideal magnânimo dos organizadores, porém era muito difícil 
concretizá-lo. Previa-se um local de fácil acesso para o público, pois deveria servir como 
“um mostruário geral dos serviços e instalações sanitárias”.24

23 Interessante notar que esta classificação das doenças se manterá ao longo dos regulamentos das demais 
Exposições Internacionais de Higiene ocorridas.
24 Regulamento da Exposição Internacional de Higiene. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y 
Trabajos. Montevideo, Tomo I, 1908, p. 20.

Tercer congreso médico latino-americano. Actas y Trabajos. Montevideo, Tomo 1, 1908, p. 149.
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A programação científica da exposição manteve a tradição de predomínio dos 
objetos pertencentes ao serviço sanitário do país sede, no caso, o Uruguai. Assim, o diretor 
da principal repartição de saúde pública do país, Enrique Figari apresentou um dos 
repertórios mais amplos da exposição, com cerca de 66 itens, a respeito do Serviço de 
Desinfecção, aparatos de desinfecção, Serviço Bacteriológico e Conservatório de Vacina, 
Oficina Municipal de Análises, Inspeção Veterinária e Serviço de Limpeza Pública.

O Conselho Penitenciário apresentou um modelo de cela, feito em gesso, para uma 
nova penitenciária que estava em construção. Este modelo havia sido elaborado pelo 
Departamento Nacional de Engenheiros.

A Comissão Nacional de Caridade e Beneficência Pública organizou vários dados 
relativos a diferentes instituições: manicômios, hospitais, escolas, loterias, asilos de 
mendigos e idosos, asilos maternais e asilo de órfãos. O Museu Nacional de Montevidéu 
levou para a exposição um álbum com plantas medicinais indígenas e exemplares de 
animais peçonhentos em vidros. O Instituto Nacional Físico-Climatológico levou

muitos alunos das escolas públicas junto aos seus professores no mês de abril. Muitas festas 
sociais durante as noites foram realizadas no local e houve até a visita do Presidente da 
República, Cláudio Williman, acompanhado de sua família e do comité executivo do 3o. 
CMLA.26

A Direção de Parques e Jardins apresentou diversos projetos de criação de parques e 
praças na cidade de Montevidéu. A Direção Geral de Registro de Estado Civil trouxe 
diversos mapas sobre o crescimento vegetativo da população do país ocorrido entre 1886 — 
1905 e informações a respeito do mesmo tema de outros países como Argentina, Estados 
Unidos, México, França, Grã Bretanha, Suécia e Noruega, entre outros. Outras importantes 
instituições relacionadas à saúde pública do Uruguai participaram como o Instituto 
Experimental de Higiene e o Conselho Nacional de Higiene, através da exposição de 
fotografias, amostras de bacilos, soros, vacinas, dados estatísticos sobre ocorrência de 
doenças endémicas e epidêmicas no país.

A exposição funcionou até o final do mês de maio. Tercer congreso médico latino-americano. Actas y 
Trabajos. Montevideo, Tomo I, 1908, p. 149-157.
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informações sobre o estabelecimento e dados sobre os trabalhos ali desenvolvidos sobre 
meteorologia, quantidade de chuvas, direção e velocidade dos ventos etc.

A Liga Contra Tuberculose do Uruguai apresentou diversos dados estatísticos, 
material de propaganda antituberculosa, fotografias do estabelecimento e utensílios como 
escarradeiras, caixas higiénicas para os alimentos e pulverizadores, entre outros.

Além do Uruguai, os países latino-americanos que se fizeram representar na parte 
científica da exposição foram: a Argentina, através da Liga contra a Tuberculose presidida 
pelo já citado Emílio Coni, do Hospital Italiano, da Penitenciária Nacional, da Sociedade de 
Beneficência de Buenos Aires, de Lorenzo Cianci, com radiografias científicas e de 
publicações médicas e odontológicas; o Peru, através do Instituto Municipal de Higiene que 
levou uma gama diversificada de materiais com a finalidade de caracterizar o serviço 
sanitário existente na capital Lima: aparelhos científicos, amostras de vacinas, inclusive

Do Instituto Nacional para Previsão do tempo, também localizado em Montevidéu, 
além dos mapas e outros documentos sobre distribuição de temperaturas, pressões e chuvas 
na zona sul do continente, foram apresentadas uma série de 634 diagramas contendo 
informações curiosas para a visão de hoje, mas que no período faziam sentido ao serem 
vinculadas à medicina criminal, mostrando a relação entre elementos meteorológicos e a 
incidência de delitos. Já o Museu e a Biblioteca Pedagógicos demonstraram seu material 
científico sobre higiene escolar. O Departamento Nacional de Engenheiros levou diversos 
planos e maquetes de edifícios projetados pela repartição, tipos de escolas, penitenciárias e 
hospitais em construção. Por fim, a Sociedade de Medicina levou diversos materiais de 
propaganda anti-hidática, ou seja, material sobre campanha de combate a uma enfermidade 
caracterizada pela formação de tumores muitas vezes supurados, causados por água 
contaminada, provocando grande mortalidade no Uruguai.

Havia também como expositores uruguaios, a mostra do Hospital Italiano com 
fotografias, memórias e regulamentos; da Oficina Técnica- Administrativa de obras do 
Porto de Montevidéu com planos de obras de saneamento; da Escola de Agronomia com 
exemplares de carros utilizados para distribuição de leite, manteiga, queijos, instrumentos 
de análise dos alimentos, procedimentos de ordenha assépticos, fotografias e diagramas 
sobre o conteúdo de bactérias no leite.
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E o Brasil foi representado somente por instituições paulistas, quase todas ligadas ao 
Serviço Sanitário de São Paulo. Tanto o Instituto Vacinogênico de São Paulo, quanto o 
Hospital de Isolamento, o Instituto Soroterápico Butantã e o Desinfectório levaram diversas 
fotografias dos respectivos edifícios e de suas dependências. O Butantã também levou 
mostras de soro antiofídico. A Associação Paulista dos Sanatórios para Tuberculosos, além

• 7Rde fotos, apresentou diagramas e quadros estatísticos.

contra Verruga Peruana, projeto de hospitais, publicações e dados demógrafo-sanitários. O 
governo do Chile enviou planos de alcantilado para a cidade de Santiago e publicações 
sobre a farmacopéia chilena. O Comité Nacional do Paraguai levou diversas mostras de 
plantas medicinais, essências, sementes, chás e contou com a participação de expositoras.27 
Cuba se fez representar por diversas publicações científicas sobre tuberculose, lepra, 
revistas, serviço de vacinação e serviços hospitalares.

Foram 44 os participantes da parte científica da exposição, contando o setor de 
publicações científicas, muitas vezes agregadas às instituições representadas.29 Já a seção 
industrial contou com a participação de 79 representantes, sendo vários artigos de origem 
européia, mas com representantes estabelecidos nos países latinos, sobretudo Uruguai e 
Argentina. Este percentual denota um maior poder atrativo da dimensão mercadológica da 
exposição. E novamente as bebidas alcoólicas tiveram espaço na exposição, na seção 
industrial, com direito a premiações, caso de diversos vinhos que levaram a medalha de 
ouro e da cerveja Negra Azul da Argentina que levou uma medalha de prata. Por estranha 
ironia, o mesmo prémio foi dedicado a uma memória sobre alcoolismo de Victor Delfino, 
argentino.30

77 Sobre mulheres nos congressos médicos latino-americanos conferir o capítulo 2.
7R Todos os países citados foram agraciados com as medalhas de ouro e prata.
70 Contadas separadamente daria um total de 50 participantes.
30 O fato de haver a reformulação da organização da exposição dividida em duas seções: científica e 
industrial, talvez tenha sido o suficiente para os organizadores aceitarem a participação de representantes de 
bebidas alcoólicas, mas permaneceu a contradição com o próprio regulamento que previa a participação de 
produtos industriais relacionados com a higiene.
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Sanatório Municipal “Doctor Tomú” - Argentina
A “elegância nas poses e nos trajes de clima frio” dos tuberculosos no sanatório municipal
“Doctor TomuToto apresentada em informe do Presidente da Liga Argentina contra a Tuberculose. Samuel 
Gache.
Fonte: Anais do Terceiro Congresso Médico Latino Americano, 1908.
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Edifício construído para ser a sede da Exposição Internacional de Higiene de Montevidéu - 1907 
Fonte: Anais do Terceiro Congresso Médico Latino Americano, 1908.
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Folheto da Campanha Sanitária contra a enfermidade hidática, promovida pela Sociedad de Medicina de, 
Montevideo e ganhadora da medalha de ouro na Exposição Internacional de Higiene do 3 Congresso Médico 
Latino Americano, Montevidéu, 1907.
Fonte: Anais do Terceiro Congresso Médico Latino Americano, 1908.
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A Exposição do Brasil -1909
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Na exposição ocorrida no Brasil em 1909, junto ao 4°.CMLA, com relação à 
organização estabelecida na exposição anterior, manteve-se o tempo de duração, dois 
meses, bem como a divisão do evento em duas seções: industrial, de caráter internacional e 
científica, de caráter latino-americano.

Houve, no entanto, a descontinuidade do regulamento com relação à permissão de 

representantes de bebidas alcoólicas, após muitas discussões entre os membros da comissão 
organizadora. Assim, as “bebidas espirituosas” foram proibidas.31

31 Exposição Internacional de Higiene. Regulamento. Boletim Oficial do Quarto Congresso Médico Latino- 
Americano. Rio de Janeiro, n.l, junho de 1908, p. 9.
32 Exposição Internacional de Higiene. Relação nominal dos expositores e objetos expostos. Quarto congresso 
médico latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, pp. 335-396.
33 Regulamento da Exposição Internacional de Higiene anexa ao 4o. Congresso Médico Latino-Americano. 
Boletim Oficial do 4o. Congresso Médico Latino-Americano. Rio de Janeiro, 1908, p. 16.

A perspectiva de negócios ficou mais explicitada no regulamento da exposição 
ocorrida no Brasil, pois era recomendado em seu regulamento que os preços fossem 
expostos junto aos objetos, com o intuito de facilitar a informação aos visitantes e aos 
membros do júri. Já em seu artigo 38°., permitia-se a instalação de restaurantes, salas de 
divertimento e venda de mercadorias, “dentro da zona ocupada pela Exposição, mediante 
condições previamente ajustadas com a Comissão.”33

A novidade pautava-se na possibilidade de exposição de animais vivos que 
poderiam interessar à higiene pelos seus produtos: carne, leite, couros, ovos etc. No 

entanto, pela programação, só tiveram representantes de alimentos derivados do leite, 
sobretudo queijos.32 Ainda nesta seção havia um novo grupo que deveria apresentar planos, 

livros, mapas, gráficos, impressos, propagandas profiláticas, enfim todo o material relativo 
sobre o que se convencionou chamar pelos organizadores de “doenças sociais”: 

tuberculose, sífilis, malária, alcoolismo, entre outras. Observa-se aqui o alcoolismo 
enquadrado diretamente como doença e como um item destacado da programação, o que 
provavelmente tomou mais difícil a manutenção de bebidas alcoólicas nas exposições.
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A previsão era de que a exposição fosse bem extensa. Segundo as palavras do 
presidente do congresso e da comissão organizadora, Azevedo Sodré, por ocasião da 

abertura,

Embora Azevedo Sodré tivesse apontado sem seu discurso algumas dificuldades 
financeiras para tão oneroso evento, o fato é que o governo cedeu além de verbas, o espaço 
ocupado pela Exposição Nacional de 1908, facilitando a organização, pois os palácios e 

pavilhões eram perfeitos para aquele evento. Houve a preocupação por parte da comissão 
organizadora em providenciar a versão em inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, do 
regulamento da exposição, distribuindo este material entre os agentes consulares, câmaras 
de comércio, institutos e indústrias dos diversos países.

Apesar de todo o esforço para a divulgação do evento no exterior, o próprio 
Azevedo Sodré alegou que o curto espaço de tempo existente entre o início dos trabalhos de 
propaganda e a época fixada para a abertura, ocasionou desistências por parte de muitos 
expositores estrangeiros. Preferiram inaugurar a exposição na data certa, com os 
expositores confirmados, a ter que adiá-la. Assim, apesar de haver a apresentação de 
estandes da Argentina, México e de produtos industriais dos Estados Unidos, Alemanha, 
França, Inglaterra, Itália, entre outros, o Uruguai foi o país que mais se fez representar, 
através de um extenso arsenal representativo de seus serviços públicos de saúde e instrução.

Mas, tal como havia ocorrido no 4o. CMLA, havia imensa maioria de expositores 
nacionais e este era um motivo para o presidente do congresso ufanar-se do Brasil, como se 
dissesse que não seria mais possível se referir ao país como uma nação atrasada, posto que 
ali estaria representado todo o progresso conquistado, não só no campo da salubridade 

como também no campo da indústria:

“Era um mundo, já se vê, porque de dia para dia a higiene amplia os 
seus domínios, alarga o seu campo de ação e estreita as relações que 
mantém com todos os ramos da atividade humana; mas, hoje em dia, uma 
exposição internacional de higiene é pura e simplesmente uma Exposição 
Universal” 34

34 Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, p. 
93.
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A parte científica da exposição foi agrupada em 43 salas, sendo três delas destinadas 
a Argentina e seis para o Uruguai. A comissão responsável uruguaia conseguiu apresentar 
um conjunto bastante variado de materiais, reforçando a imagem que se queria construir de 
que o Uruguai já fazia parte do rol dos países que implementavam o que havia de mais 
moderno no campo da salubridade pública.

Assim, foram contempladas as obras de esgoto e distribuição de águas; trabalhos 
desenvolvidos sobre a tuberculose; serviços de caridade e assistência públicas; climatologia 
e meteorologia; hospitais; serviço de engenharia; estatística; serviços militares de saúde, 
objetos, uniformes e doenças mais comuns ocorridas, sobretudo venéreas; análises e 
inspeções de animais e alimentos; dados sobre a instrução pública, dados estatísticos sobre 
mortalidade e natalidade; dados gráficos sobre ocorrência de enfermidades e serviços 
bacteriológicos de diagnóstico; inspeção veterinária, serviços dos cemitérios e limpeza

“(•••) quer na seção científica, quer na industrial, o que avulta é a 
exibição brasileira; esta é verdadeiramente notável e certo há de surpreender 
a V.Ex. e a todos quantos visitarem a nossa Exposição. (...) quem percorrer 
as inúmeras salas ocupadas pela representação brasileira, quem de ânimo 
desprevenido examinar o rico material exposto pelas repartições públicas 
civis e militares, quem atender para os numerosos e variados produtos da 
nossa florescente indústria, há de forçosamente reconhecer e proclamar o 
nosso progresso, rendendo inteira justiça ao governo e povo do Brasil.” 
(Idem, p. 95)

Acompanhando o clima de festividades que o 4o. CMLA teve, a abertura da 
Exposição ocorrida à noite contou com a presença de autoridades, inclusive do presidente 

da República, Nilo Peçanha e foi encerrada com uma grande queima de fogos de artifício. 
Nesta mesma noite foi aberta ao público. Além das inúmeras salas para visitação, os 
transeuntes podiam distrair-se com uma espécie de parque de diversões instalado no local e 
administrado pelo sindicato americano, além de haver atividades recreativas como teatros e 
espetáculos que se prorrogaram até o fim da exposição ocorrido no mês de setembro.35

35 Brazil Médico,ano XXIII, n. 31, 15/08/1909, p. 320.
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Já a Argentina que havia desistido de enviar os materiais das repartições oficiais de 
saúde pública do país, alegando falta de tempo adequado para organização e transporte, 
esteve representada pelo serviço de meteorologia; dados da prefeitura de Buenos Aires 
sobre imigração e emigração, mortalidade, natalidade, casamento, tramways elétricos, entre 
outros; diversas fotografias e relatórios dos serviços de assistência pública e beneficência; 
obras de saneamento e a Liga Contra a Tuberculose, um dos estandes mais representativos 
que agrupou material referente à propaganda antituberculosa e antialcoólica, dispensários, 
hospitais, sanatórios e dados estatísticos de mortalidade nos últimos 40 anos, apontando 
para o seu declínio.37

pública; dados sobre as reformas urbanas empreendidas em Montevidéu; serviços de 
produção de soros e vacinas; instalações de usinas hidrelétricas.36

A maioria das salas foi ocupada com materiais e informações a respeito da 
medicina e saúde pública do Brasil. Como era de se esperar, o Rio de Janeiro necessitou do 
maior número de salas. Da cidade do Rio de Janeiro, foram representadas na exposição as 
seguintes repartições: Diretória Geral de Estatística, Diretória Geral de Higiene e 
Assistência Pública Municipal, Instituto Oswaldo Cruz, Diretória Geral de Saúde Pública, 
Inspetoria do Serviço de Isolamento e Desinfecção, Hospital São Sebastião, Inspetoria do 
Serviço de Profilaxia da febre amarela, Diretória Geral de Saúde do Exército, Diretória 
Geral de Engenharia do Exército, Laboratório Farmacêutico Militar, Inspetoria Geral de 
Obras Públicas, Associação Comercial do Rio de Janeiro, Comissão Fiscal e Administrativa 
das Obras do Porto do Rio de Janeiro, Diretória de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito 
Federal, Repartição de Planta Cadastral da Prefeitura do Distrito Federal, Inspetoria de 
Matas, Jardins, Arborização, Caça e Pesca do Distrito Federal, Matadouro Municipal de 
Santa Cruz, Escola de Belas Artes, Instituto Vacínico Municipal, Teatro Municipal, 
Comissão Construtora da Avenida Central, Laboratório Militar de Bacteriologia, Serviço de 
Veterinária do Exército, Museu Nacional38, Hospício Nacional de Alienados, Faculdade de

36 Quarto Congresso Médico Latino-Aamericano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, pp. 
358-366.
37 Quarto Congresso Médico Latino-Aamericano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, pp.
354-358.
38 A Seção de Botânica desta instituição levou uma grande coleção de plantas secas medicinais e tóxicas da 
flora brasileira, catalogadas com o nome científico e vulgar, bem como sua aplicação. Contou com
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Medicina do Rio de Janeiro, Serviço Médico Legal do Distrito Federal, Policlínica de 
Botafogo, Gabinete de Identificação de Estatística da Polícia do Distrito Federal, Hospital 

da Santa Casa de Misericórdia, Casa de Saúde Dr. Eiras, Observatório Astronómico do Rio 
de Janeiro, Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro, Associação das 
Damas de Assistência Pública, Força Policial do Distrito Federal e Serviço de Limpeza 
Pública e Particular do Distrito Federal.

Também foram levados materiais escolares e instrumentos médicos inventados por 
médicos do Rio de Janeiro, caso do obstetra Fernando Magalhães, membro da comissão 
organizadora do 4o. CMLA, que expôs um fórceps e um pelvímetro.

A Liga Brasileira Contra a Tuberculose e Dispensário Azevedo Lima, a Liga 
Paulista contra a tuberculose e Dispensário Clemente Ferreira, o Dispensário Eduardo de 
Menezes (Juiz de Fora) e a Liga Pernambucana contra a tuberculose compuseram uma das 
salas da exposição com fotos, plantas e projetos de sanatórios, modelos de escarradeiras, 
publicações, mapas estatísticos e tubos de vacina. Desta maneira simbolizavam menos a 
regionalidade e mais a idéia de união da luta nacional pelo combate à tuberculose.

O Estado de São Paulo ocupou uma das salas, sendo representado pelas principais 
instituições que formavam o Serviço Sanitário do Estado, o Instituto Pasteur, grupos 
escolares, repartição de águas e esgotos, serviço de identificação e pela maternidade de São 
Paulo.39

exemplares da coleção de João Batista Lacerda, diretor do Museu. Foi bastante elogiada e levou o grande 
prémio, junto a outros expositores. “Exposição Internacional de Higiene. Relação nominal dos expositores e 
objetos expostos”. Quarto congresso médico latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, Volume Geral, 1909, pp. 368-369.
39 As instituições representadas foram: Seção Demógrafo-Sanitária (quadros demográficos sobre vacinação, 
nascimento, mortalidade e casamento no Estado), Instituto Bacteriológico (diversas coleções de moscas 
sugadoras de sangue e outras, carrapatos de várias partes do mundo, entozoários, quadros sobre “motucas do 
Brasil”, fotografias), Instituto Soroterápico Butantan (soros, vacinas, tuberculina, amostras de diversas cobras, 
laços utilizados para apreensão e caixas para transporte), Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas 
(produtos utilizados nas análises de alimentos), Instituto Vacinogênico (tubos de vacina e instrumentos de 
vacinação, fotografias), Laboratório Farmacêutico (produtos e tinturas), Hospital de Isolamento (fotografias), 
Desinfectório Central (fotografias, carros e aparelhos de desinfecção), Comissão de Saneamento de Santos 
(fotografias, modelos de casas de operários, serviço de esgoto, sifão autoventilador), Escola Normal e Jardim 
de Infância (fotografias, trabalhos de alunos, materiais escolares), grupos escolares de cidades do interior (São 
Carlos do Pinhal, Jundiaí, S. Simão, Campinas, entre outras), Repartição de Águas e Esgotos (planos de 
abastecimento para o Estado, diagramas, análises químicas e bacteriológicas, fotografias), Gabinete de 
Identificação de São Paulo (morfologia da orelha, segundo A.Bertillon) e Maternidade de São Paulo (projetos, 
plantas e fotografias). “Exposição Internacional de Higiene. Relação nominal dos expositores e objetos
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A Faculdade de Medicina de Porto Alegre levou vários quadros com imagens de 
suas dependências e o professor da instituição, Olinto de Oliveira expôs diversas amostras 
de vacinas e fotografias.42

Várias instituições pernambucanas apresentaram fotografias de suas dependências, 
entre elas, a Liga Pernambucana Contra a Tuberculose, Instituto Pasteur, o Hospital de 
Variolosos, o Desinfectório Público e o Asilo de Alienados.43

O Estado da Bahia ocupou uma das salas de Exposição, levando grande parte do 
acervo da Faculdade de Medicina relativo ao movimento de alunos desde sua fundação em 
1808, denotando a preocupação em mostrar sua tradição no ensino médico do país, além de 
material da Biblioteca e um conjunto de 72 fotografias do estabelecimento e dependências 
de ensino. Sobre saneamento, a prefeitura de Salvador levou quadros com projetos e plantas 
dos serviços implementados, alguns registrados fotograficamente. O Serviço Sanitário da 
Bahia foi representado por material referente ao Hospital de Isolamento e Desinfectório.41

A representação de Minas Gerais se fez pela participação do governo do Estado, 
através das prefeituras de Belo Horizonte e Juiz de Fora, Secretaria de Finanças e 

Agricultura e Secretaria do Interior que mostraram as obras sanitárias, educacionais e de 
controle dos laticínios nas cidades, além de diversas instituições de saúde e de caridade.40

expostos”. Quarto congresso médico latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 
1909, pp. 343-346.
40 Grande parte das Casas de Caridade e hospitais foram representadas por fotografias. Além destas, houve a 
participação da Liga contra tuberculose, Instituto Pasteur, Escola de Farmácia e Odontologia, todas de Juiz de 
Fora. “Exposição Internacional de Higiene. Relação nominal dos expositores e objetos expostos”. Quarto 
congresso médico latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Volume Geral, 
1909, pp. 348-349.
41 Quarto Congresso Médico Latino-Aamericano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, 
pp. 371-372.
42 Quarto Congresso Médico Latino-Aamericano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, p. 
375.
43 Quarto Congresso Médico Latino-Aamericano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, 
pp. 350 e 373.

Uma das salas foi dedicada especialmente para a imprensa médica. Nela puderam 
ser vistas não só exemplares de publicações médicas brasileiras como estrangeiras, como 
revistas, livros, obras de engenharia sanitária, fotografias e monografias sobre variados 
temas ligados à higiene e ao saneamento.
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Já a seção industrial contou com 261 expositores, entre eles, 15 norte-americanos, 7 
argentinos, 11 alemães, 5 austríacos, 8 ingleses, 2 belgas, 14 franceses, 2 italianos, 1 
mexicano, 2 suíços, 1 holandês, 1 português, 1 escocês, 2 húngaros. A grande maioria 
(189) era de expositores brasileiros, sendo 136 do Rio de Janeiro, 24 de Minas Gerais, 12 
de São Paulo, 9 do Rio Grande do Sul, 1 do Pará, 2 da Paraíba, 2 do Espírito Santo, 2 do 
Paraná e 1 de Santa Catarina.

Os produtos mais encontrados na exposição eram alimentos, produtos químicos, 
produtos farmacêuticos, inclusive homeopáticos44, perfumarias, plantas medicinais 
(principalmente brasileiras) aparelhos cirúrgicos, instrumentos de laboratório, 
microscópios, aparelhos de desinfecção, objetos para curativos, material para assoalhos, 
construções, filtros, canos higiénicos, automóvel para desinfecção (modelo francês), 
aparelhos para uso de veterinária, aparelhos para fabricação de manteiga, mapas de 
anatomia, modelo de tenda de campo, azeite, farinha Láctea, leite condensado (Henry 
Nestlé), conservas, queijos, biscoitos, chás, sucos, leite, sabonetes, perfumaria, água 
mineral.

44 Humphreys & C. , dos Estados Unidos, expôs produtos homeopáticos e foi premiado com a medalha de 
prata. “Exposição Internacional de Higiene. Relação dos Expositores Premiados”. Quarto congresso médico 
latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Volume Geral, 1909, p.408.
45 Os expositores foram os seguintes: champanhe, Charles Heidsieck, Reims; vinho do Porto O Comendador, 
Dch, Mathias Fenerheerd Jr. & C.; vinhos e bebidas aperitivas, Fratelli Martinelli & C., Rio de Janeiro; 
conhaque e licores, Portugal; T. Machado, Rio de Janeiro; bebidas diversas, Robert Bumett & C., Londres; J. 
& F. Martelli, França; Vynand Focking, Amsterdã; Mackie & Cay, Londres; John Roberton & Son Limited, 
Escócia e Fratelli Branco & C. , Rio de Janeiro; vinho de café e genipapo, A.Pimentel Lyd, Rio de Janeiro. 
“Exposição Internacional de Higiene. Relação nominal dos expositores e objetos expostos”. Quarto congresso 
médico latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Volume Geral, 1909, p. 
389.

Embora tenha havido a proibição da exposição de bebidas alcoólicas, percebe-se a 
dificuldade de cumpri-la, pois foram constatados quatro itens da seção industrial que 
especificavam champanhe, vinhos, aperitivos, conhaque e licores como artigos expostos, 
além de outros cinco que apresentaram “bebidas diversas”.43 Pelo menos, desta vez, não 
houve premiações para estes representantes e duas das medalhas de prata foram atribuídas à 
artigos vinculados ao combate ao alcoolismo, King & C., de Montevidéu que expôs 
“medicamentos contra a bebedeira” e Victor Delfino, de Buenos Aires que apresentou um 
livro de propaganda antialcoólica.
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Uma alteração com relação ao julgamento dos artigos expostos, deveu-se à 
instauração do chamado Grande Prémio, hierarquicamente superior às medalhas de ouro, 
prata e bronze. Todos eram acompanhados de um diploma. Ao todo foram 305 premiações, 
sendo que 18 receberam o prémio especial, 141 medalhas de ouro, 114 medalhas de prata e 
32 medalhas de bronze.46

46 “Exposição Internacional de Higiene. Relação dos Expositores Premiados”. Quarto congresso médico 
latino-americano. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Volume Geral, 1909, p. 401-413.

Também os representantes brasileiros da seção industrial, contemplados com o 
Grande Prémio eram, na maioria, do Rio de Janeiro, entre eles, o Museu Comercial do Rio 
de Janeiro com uma coleção de produtos alimentícios e sementes e Louis Hermany com a 
instalação completa de um gabinete dentário; foi também contemplado um representante de 
Minas Gerais com águas minerais de Caxambu, Lambari e Cambuquira. Willian Pearson, 
de Londres, recebeu o prémio pela exposição de um produto desinfectante - a criolina.

Dez dos contemplados faziam parte da seção científica, entre eles o Instituto 
Oswaldo Cruz, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Diretória Geral de Saúde 
Pública, além da Direção Geral de Assistência Pública e Administração Sanitária de 
Buenos Aires, Direção Geral de Estatística e Conselho Nacional de Higiene, estes últimos 
de Montevidéu. Portanto, além da capital brasileira, somente Argentina e Uruguai 
obtiveram a mais alta premiação em termos de serviços públicos ou particulares de 
medicina e saúde. As demais instituições médicas e sanitárias dos outros estados foram 
premiadas com medalhas de ouro e prata.
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A outra alteração refere-se à redução do número de premiações, o que pode denotar 
não só uma maior valorização dos premiados, como também contenção de gastos. Seriam 
entregues apenas uma medalha de ouro, duas de prata e vinte e cinco de bronze, além dos 
diplomas de honra, também limitados numericamente.48 Até então, praticamente, todos os 
expositores ganhavam algum tipo de premiação, uma maneira de contemplar praticamente a 
todos os expositores, sem deixar, no entanto de estabelecer um clima de competitividade 
pelos maiores prémios.

A respeito da Exposição Internacional de Higiene ocorrida em Cuba no ano de 
1922, do mesmo modo ocorrido no 6o. CMLA, pode-se afirmar que o centro das

Mesmo assim, pelas informações contidas em outras fontes, sobretudo os 
periódicos médicos, é plausível afirmar que elas realmente ocorreram. A respeito da 
ocorrida em Lima por ocasião do 5o. CMLA, pelo regulamento distribuído foram mantidas 
as principais prerrogativas da exposição anterior ocorrida no Brasil. Deveria ser inaugurada 
no dia 2 de novembro e encerrada no dia 31 de dezembro de 1913, mantendo assim a 
regularidade do funcionamento prevista para dois meses. Mas duas alterações interessantes 
ocorreram. A primeira delas refere-se à seção científica da exposição que deveria ter 
caráter pan-americano e não somente latino-americano, dada a contingência específica 
daquele congresso que também fazia parte da série dos congressos médicos pan- 

47 americanos.

47 Ver capítulo 2.
48 O regulamento completo do 5o. CMLA e da Exposição foi publicado na revista Brasil Médico. Ano 27, 
n.33, 01/09/1913, pp. 350-352.

Com relação às Exposições Internacionais de Higiene ocorridas junto ao 5o. e 6o. 
CMLA, pouco se sabe, pois não foram encontradas as fontes específicas referentes ao 
assunto no material pesquisado. No caso do 5°.CMLA congresso ocorrido no Peru, aventa- 
se a possibilidade de que o primeiro volume dos anais, no qual geralmente se publicavam as 
informações gerais sobre a exposição e os participantes, não tenha sido publicado. Sobre o 
evento de Cuba, embora tenha sido encontrado o primeiro volume da série dos anais, as 
informações a respeito da Exposição Internacional de Higiene se restringe à publicação do 
regulamento e do discurso de abertura.
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A previsão era de que a exposição durasse menos tempo, cerca de dez dias e que sua 
abertura ocorresse somente no fmal do congresso. No entanto, manteve-se a tradição de 
inaugura-la junto ao congresso.

Na manhã do domingo 19 de novembro de 1922, antes mesmo da cerimónia de 
abertura do 6o. CMLA, a exposição foi inaugurada em um local pouco condizente com a 
ideologia da moderna higiene, no Convento de Santa Clara, uma construção do século XVII 
que, do ponto de vista higiénico daqueles médicos congressistas, era considerada insalubre.

No salão adaptado para a sessão de abertura foram colocadas as bandeiras de todas 
as nações latino-americanas, como havia ocorrido em Lima, na inauguração do 5o. CMLA 
ocorrido em 1913. O discurso do presidente da comissão organizadora, José A.Lopez del 
Valle, chefe municipal da área de saúde em Havana, é bastante esclarecedor. Seus 
argumentos pautaram-se na potencialidade didática de se visitar uma moderna exposição de 
higiene numa típica construção “insalubre” do passado:

Segundo os organizadores da Exposição Internacional de Higiene, foram 
necessários meses de trabalho e uma significativa soma de dinheiro para adaptar as 
dependências às necessidades do evento.50 Tal escolha não foi aleatória nem significava 
inexistência de outras instituições inais condizentes como o propósito da exposição.

49 “Reglamento de la Exposición Internacional de Higiene”. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. 
Habana, Tomo I, 1925, pp. 21-23.
50 Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Havana, Tomo I, 1925, p. 53.

preocupações eram as questões vinculadas à eugenia. Para a seção científica previa-se a 
apresentação de trabalhos que abordassem “desde a Higiene da Espécie, Eugenia e 
Homicultura, em seu aspecto abstrato, até as medidas sanitárias de aplicação 
essencialmente prática”. Ou seja, havia um destaque para as discussões teóricas daquele 
período, referentes à idéia de melhoramento da espécie humana através das intervenções 
científicas eugênicas.49 Ao contrário do que ocorreu nas exposições que a antecederam, a 

Exposição Internacional de Higiene de 1922 colocava as questões de ordem prática da 
higiene stritus sensu num segundo plano, pois não havia mais o mesmo interesse nas 
inovações tecnológicas e na precisão das medidas sanitárias. A “menina dos olhos” dos 
organizadores daquele evento parecia ser, então, o aperfeiçoamento das técnicas eugênicas 
de intervenção na sociedade.
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“Escolhemos deliberadamente um lugar histórico de Havana, (...) 
para que vocês (congressistas) possam estabelecer a comparação dos 
progressos da higiene e oferecer ao público que concorra à exposição uma 
lição objetiva do que eram as vivendas úmidas, insalubres e anti-higiênicas 
com as modernas cheias de luz, conforto e comodidades”’.51

Outra razão também foi apontada para o uso daquele recinto num evento médico. 
Curiosamente, associava a missão religiosa das “abnegadas freiras” que atravessaram os 
mares ainda em meados dos setecentos para “predicar o amor a Deus” em outras terras, 
com a missão de todos ali presentes naquele congresso que, deslocando-se de seus países, 
também estariam cumprindo com seus deveres científicos. Para López del Valle e muitos 
outros médicos daquele período não era difícil ou contraditório falar de progresso científico 
e religiosidade, porque acreditavam ser aquele tipo de conhecimento também uma forma de 
chegar a Deus, elevando aos céus os “cantos gloriosos da ciência”.

Segundo os informes dados pelo secretário Antonio F.Barreras a respeito dos 
trabalhos a serem apresentados na Exposição, os progressos alcançados pelos serviços de 
saúde cubanos foram o destaque, pois só ocorreram representações oficiais estrangeiras do 
Uruguai e dos Estados Unidos. Alguns países enviaram folhetos, gráficos e fotografias a 
respeito de instituições sanitárias e de propagandas de higiene. Foram exibidas as seguintes 
repartições cubanas: Secretaria de Sanidade e Beneficência, Serviço de Hospitais e 
Enfermeiras, Serviço de Desinfecção, Serviço de Desratização, Higiene Escolar, Serviços 
de Higiene Infantil, Centro Geral de Vacina contra varíola, Seção de Biblioteca e Imprensa, 
Serviço de Estatística e Demografia, Serviço de Veterinária Local, Serviço de Vigilância 
Sanitária de abastecimento de leite, Secretaria da Guerra e Marinha, Secretaria de Instrução 
Pública, Secretaria de Agricultura, Comércio e Trabalho, Serviço de Cárceres e Presídio, 
Secretaria de Obras Públicas. Projeto de Necrotério para Havana, Cruz Vermelha e 
Associação Nacional de Veterinária

51 Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Havana, Tomo 1, 1925, p. 54.
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Os concursos não paravam por aí. Havia a instituição do prémio de Fertilidade 
Eugênica, provavelmente para aqueles que houvesse tido um bom número de prole 
considerada saudável. Na mesma exposição houve o concurso de higiene dental, 
organizado pela seção de Odontologia, entre os alunos das escolas públicas do município de 
Havana. Seria eleita a dentição em melhor estado devido aos cuidados higiénicos 
recomendados, havendo distribuição de escovas, cremes dentais e folhetos explicativos 
sobre higiene bucal.

A comissão organizadora promoveu exposições especiais e agregou outros eventos 
que ocorriam no país junto àquela ocasião, como uma maneira de atrair maior público. 
Assim, junto a Exposição Internacional de Higiene ocorreram a exibição de Eugenia, a 
cargo do professor Domingo F. Ramos e a exibição de Bromatologia, sob responsabilidade 
do professor Cândido Royos que apresentou “a mais completa coleção de produtos 
nacionais de alimentação”, atendendo aos interesses científico, higiénico e comercial. O 

mesmo professor também apresentou um estudo crítico a respeito dos métodos distintos de 
incineração de cadáveres e os meios de propaganda para implantar no país o sistema de 
cremação, pouco condizente com os costumes cristãos do convento, mas bastante 
defensável num país de dimensões territoriais limitadas.

52 Na década de 20 e anos subsequentes, a estratégia dos concursos entre crianças, articulada pelos adeptos da 
Eugenia tomou-se frequente em vários países, inclusive no Brasil. Como exemplo, cita-se o concurso 
denominado “a criança eugênica”, lançado em 1929 pelos eugenistas paulistas. (Boletim de Eugenia, n. 3, p. 
3. apud. Marques, 1994, p. 47)

Também ocorreram junto à Exposição Internacional de Higiene, a Exposição 
Comercial e a Exposição Nacional de Crianças aspirantes ao Prémio Nacional da 
Maternidade. Este último, fenômeno ímpar nos congressos médicos estudados, teve ampla 
repercussão entre os próprios médicos e visitantes, diante da inusitada competição. Tratava- 
se de um concurso entre vários bebés que, acompanhados de suas respectivas mães, pais e 
avôs, eram candidatos a prémios em dinheiro, segundo o parecer de um júri especializado 
em avaliar as qualidades dos pequenos em termos de saúde.52 Estes prémios, muitas vezes 
em dinheiro, eram conseguidos através de colaborações de diversas entidades particulares e 
cresciam em termos de valor a cada novo concurso, o que demonstra grande adesão de 
setores da sociedade cubana.
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Por último, foi instituído um concurso entre as crianças visitantes de escolas 
públicas e privadas que deveriam fazer trabalhos de redação sobre um tema baseado nas 
observações. Os melhores textos, escolhidos por um júri especial, seriam premiados com 
diplomas.Também foi num departamento específico de Homicultura, organizado no espaço 
da Exposição Internacional de Higiene que a Comissão designada pelo 6o. CMLA para 
organizar a Associação Pan-Americana de Eugenia e Homicultura53 se reuniu.

Depreende-se que nesta exposição ocorrida já na década de 20 do século passado, 
houve uma maior inflexão das propostas eugenistas como a grande alavanca do progresso 
social. Comparada às exposições anteriores, percebe-se um deslocamento não radical, mas 
significativo, do olhar médico que destaca menos as novidades em matérias de inovações 
científicas e tecnológicas para o aperfeiçoamento das práticas de limpeza, educação dos 
hábitos, desinfecção, urbanização e saneamento (higienismo), passando a enaltecer a 
necessidade de estudos sobre as diferenças de ordem racial e as “anormalidades físicas ou 
psíquicas” como problemas do campo médico (eugenia).

Os espaços da cidade “ordenados e higienizados” na exposição em formato de 
fotografias era um ideal a ser atingido. Mostrar a importância destas instituições ao público 
era o principal caminho para atingi-lo. Assim, percebe-se pouca exploração de material que 
retratasse o contrário daquela realidade cientifícamente modulada. Imagens de cortiços,

53 Para informações sobre a associação ver capítulo 2. Observa-se que o representante brasileiro que esteve no 
evento, Gustavo Riedel, um ano depois, fundaria no Rio de Janeiro a Liga Brasileira de Higiene Mental.
54 Para saber mais sobre a utilização da fotografia pela medicina, ver: Silva, 2003; Campos, 2002; Rezende, 
2000.

Para finalizar este capítulo, destacam-se alguns aspectos considerados relevantes e 
averiguados durante a análise do material referente às exposições. O primeiro deles refere- 
se ao uso intenso de imagens fotográficas para ilustração de diversos serviços e 
estabelecimentos.54 Pelas descrições obtidas nas fontes, as fotos levadas para as Exposições 
Internacionais de Higiene referiam-se predominantemente aos espaços destinados à 
pesquisa médica, saúde pública e educação, personificados nos diversos estabelecimentos 
que compunham a fisionomia da maioria das cidades consideradas modernas: institutos de 
pesquisa, repartições de higiene, escolas e hospitais.
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imundícies e mesmo de doenças quase não foram citadas, pois as exposições deveriam 
funcionar menos como inspiração para pessimistas constatações e mais para otimistas 
visões de um futuro livre dos flagelos humanos.

Assim, além de fornecer a visibilidade de lugares, coisas e pessoas nunca antes 
conhecidos ou visitados, a fotografia permitia também o acesso público a uma (não toda) 
parte do trabalho científico, por exemplo, quando era realizado em locais distantes, caso das 
expedições, das pesquisas feitas sobre doenças ou mesmo relacionadas à geografia médica. 
Podia também documentar o trabalho realizado em instituições de saúde pública, 
registrando as atividades, por exemplo, de vacinação, inspeção e desinfecção, entre outros.

Desta forma, o artefato da foto foi muito utilizado para expressar outros artefatos 
ligados à atividade médica daquele período.55 A materialidade fotográfica trazia imagens de 
outras materialidades; “mágica” possível garantida cada vez mais com maior precisão pelos 
avanços tecnológicos da arte de fotografar e da profissionalização deste ofício. A fotografia 
era em si mesma, representação do progresso daqueles tempos e, desde cedo tomou-se 
alicerce fundamental para respaldar o que se poderia de chamar de “comprovações 
científicas”, em constante diálogo com o discurso textual, mais recorrente da atividade 
científica, possibilitando uma nova apreensão ou mesmo uma recriação desta.(Figueirôa, 
1997, pp. 199-200)

55 Toma-se aqui a concepção de Elizabeth Edwards, na qual a autora reforça a necessidade de tratar as 
fotografias também como objetos e não só como puros conteúdos. Ver em Meneses, 2003, p. 30.

De forma mais ousada, podia ainda adentrar o mundo enigmático dos laboratórios, 
através de registros de demonstrações de determinada atividade, dos aparelhos ah existentes 
e das surpreendentes imagens que só o especialista que tivesse acesso ao microscópio 
poderia visualizar. Primeiro as gravuras, mas sobretudo as fotografias traziam para a cena 
da vida real, a imagem dos microorganismos, entre estes, os “perigosos inimigos” 
causadores de doenças, a formação esquisita de células pelo interior do organismo, os 
componentes sanguíneos, enfim, podia tomar visível ao leigo, o invisível, menos 
expressando a engrenagem complicada da vida e mais provocando no observador a 
sensação de que os homens de ciência, se não haviam até ali, desvendado todos os mistérios 
da natureza, certamente o fariam num futuro redimido pelas conquistas científicas.



186

As mudanças ocorridas no regulamento das exposições sobre a permissão ou não de 
bebidas alcoólicas como parte dos artigos expostos indica também a importância de 
determinados setores industriais, pois se para o discurso médico predominante, o 
alcoolismo era um grave problema de saúde pública, os produtores de vinho e cerveja, 
sobretudo no caso da Argentina e Chile, contribuíam na própria imagem de seus países que 
buscavam identificar-se com a modernização industrial ocorrida em outros países europeus, 
inclusive no setor de bebidas.

O selo de participação ou melhor ainda, a premiação conquistada nas exposições 
dada a um artigo industrial funcionava como uma espécie de selo de qualidade no mercado, 
o que traduzia a via dupla dos interesses: se os organizadores necessitavam da presença da

56 Foi o caso, por exemplo, das fotos do Instituto Vacinogênico, nos arredores do bairro hoje conhecido como 
Cambuci.e do Instituto Buíantã, destacando o conjunto arquitetônico e cenas cotidianas daqueles 
estabelecimentos como a prática de vacinação antivariólica e a extração de venenos das cobras.

Havia preocupação em deixar a boa impressão de progresso, sobretudo aos 
participantes de outros países. Desta forma, era muito comum reproduzir estas mesmas 
imagens expostas no formato de cartões postais, um material de divulgação não só de um 
determinado serviço, mas também de um determinado lugar. Funcionavam então como 
provas do crescimento científico aliado à elegância dos edifícios que compunham a 
paisagem urbana.56

Um outro aspecto a ser destacado, ainda sobre as fotos, mas com uma nova 
dimensão refere-se ao poder atrativo que geravam enquanto propaganda para as 
oportunidades de negócios e comercialização, pois estas também fizeram parte das 
exposições de higiene, muitas vezes disfarçadas sob a justificativa de estarem relacionadas 
às preocupações sociais de saúde e bem-estar.

Assim, os interesses industriais também foram contemplados, com destaque aí para 
os produtos estrangeiros. Havia um grande fascínio pela tecnologia importada e 
equipamentos desenvolvidos para hospitais, laboratórios, consultórios médicos e 
odontológicos. Muitos dos artigos eram de luxo, mesmo relacionados à higiene, como 
lavabos de materiais nobres que só poderiam fazer parte das casas mais abastadas. Artigos 
alimentícios caros e de pouco valor para a perspectiva de uma alimentação básica também 
eram expostos, caso dos bombons finos, balas e doces.
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indústria nacional para respaldar a imagem de prosperidade económica, possibilitava aos 
produtores e comerciantes um atestado médico positivo a respeito de seus artigos, uma 

espécie de garantia em tempos do limitado espaço de propaganda e da não existência dos 
serviços de proteção ao consumidor.

Uma outra faceta pouco associada aos eventos científicos, mas que as exposições 
tiveram, foram os atrativos para chamar a atenção do público. Em boa parte, eram 

divertimentos comuns que havia naquela época para as pessoas como parques de diversão, 
teatros, restaurantes, entre outros, o que denota a crescente preocupação por parte dos 
organizadores destes eventos em atingir setores mais amplos da sociedade, que não 

somente os especialistas.57

No caso dos atrativos médicos, as estratégias se pautaram em simulação de 
situações que pudessem aguçar menos o gosto pela higiene e mais a curiosidade, como a 
montagem de hospitais militares, o atendimento a feridos de guerra, a exposição de 
esqueletos humanos etc. Ainda nos estandes científicos muitos dos destaques eram 

justamente as curiosas coleções de espécies animais e anomalias fisiológicas causadas por 
doenças.

Por fim, pode-se ainda afirmar que as “lições de coisas” das exposições 

internacionais de higiene ocorridas na América Latina, engendradas e acolhidas nos foros 

médico-científicos, contribuíram não só para ensinar e doutrinar os visitantes sobre os 
preceitos da boa moral e higiene aí dirigida principalmente aos trabalhadores, aos escolares, 
às mães e pais, muitas vezes considerados ignorantes. Elas também ratificaram a crescente 
potencialidade mercantil que a medicina oferecia no campo mais amplo das reformas 
sanitárias urbanas e no campo mais restrito da profissão ao sofisticar a tecnologia de 
equipamentos, instrumentos cirúrgicos, laboratórios, farmacêuticos etc, ou seja, na prática 

cotidiana de se fazer “doutor”.

57 Sobre as mudanças ocorridas em termos de relação entre ciência e instrução no final do século XIX e início 
do século XX, ver: Alves, 2001; Gualtieri, 1994.



Capítulo IV
Por uma medicina nacional: os Congressos Brasileiros de 

Medicina e Cirurgia (1888-1929)



189

Poucos foram os estudos dedicados à história da medicina e da saúde pública que 
analisaram a realização dos congressos médicos no Brasil. Diferentemente do caso por 
exemplo, da historiografia mais tradicional sobre a geografia no Brasil que cita a ocorrência 
dos Congressos Brasileiros de Geografia como a iniciativa mais importante da Sociedade 
de Geografia do Rio de Janeiro (Pereira, 2003, p. 141).

4.1.0 Brasil (não) é somente a capital: refletindo sobre a intenção de um congresso 
médico nacional

O principal objetivo desta parte do trabalho é o de permitir um olhar diferenciado à 
ocorrência dos congressos médicos de dimensão nacional do final do século XIX e início 
do século XX, no sentido de precisar melhor o seu papel na organização profissional da 
medicina no Brasil. Para isto será necessária uma análise que distinga com maior nitidez os 
articuladores da iniciativa e o nível de envolvimento de diversos setores médicos do país.

1 Como uma das poucas iniciativas de pesquisa voltadas para os congressos médicos nos últimos anos, 
destaca-se um projeto de pesquisa realizado na década de 1980 pelo Centro de Memória Social Brasileira da 
Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, intitulado “Assistência Médica no Rio de Janeiro: uma 
avaliação do período 1930-1967”. Relatório de pesquisa relativo a junho de 1982, vol.l, p.1-150 (mimeo). 
Este projeto foi coordenado por Hélio Ribeiro da Silva. Sou grata à pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, 
Anna Beatriz de Sá Almeida pelo repasse desta importante referência. Um outro trabalho mais recente é o de 
André Pereira Netto (2001) que abordou o tema dos congressos médicos ao estudar o Congresso Nacional de 
Práticos.
2 É o caso de um texto de Ayres Netto (1916), escrito por ocasião do Io. Congresso Médico Paulista, no qual o 
autor escreve sobre o processo de idealização e organização dos primeiros congressos de medicina no Brasil, 
através de comentários e citações das publicações referentes aos congressos ocorridos até aquela data. Outro 
exemplo é o texto de Lourival Ribeiro (1984) “Congressos Médicos no Segundo Reinado”, apresentado no 
Congresso de História do Segundo Reinado, promovido pelo IHGB em 1975 por ocasião do sesquicentenário 
do nascimento de D. Pedro II. Cabe salientar ainda que, por ocasião do centenário da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro foi publicada uma obra, na qual a primeira parte é dedicada à história da 
instituição, com um texto sobre o histórico dos congressos médicos brasileiros. Ver Queiroz, 1986.

Já para a medicina brasileira, a ênfase de grande parte de sua historiografia recai 
sobre as realizações das sociedades de medicina, sendo os congressos médicos 

considerados atividades pouco relevantes em suas narrativas. Geralmente são citados 
quando se quer destacar a participação de algum expoente da medicina ou algum tema que 
naqueles foros foi debatido.1 A escassa bibliografia existente a respeito dos mesmos 
remonta geralmente aos textos de médicos relacionados à história mais tradicional, de 

caráter laudatório e de homenagem, mas que sempre funcionam como suportes importantes 
em termos de informações contidas.2
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É preciso destacar ainda que várias modalidades de congressos médicos divididas, 
grosso modo, em gerais e específicos, ocorreram no Brasil, paralelamente aos Congressos 
Brasileiros de Medicina e Cirurgia.3 Nas primeiras décadas do século XX, ocorreram os 
Congressos de Higiene, de Eugenia, de Proteção à Infância, Sindicalistas, de Neurologia, 
Congressos e Conferências sobre Tuberculose, Congressos Médicos Regionais, entre 
outros. No entanto, o foco central para esta análise se voltará justamente para aqueles 

eventos que buscavam alcançar todos os ramos da atividade médica, através da participação 
dos profissionais de todas as especialidades, além daqueles vinculados a outros ofícios, mas 
profundamente articulados com a medicina, caso da farmácia e da odontologia.

Um outro documento com características semelhantes ao discurso acima citado, 
refere-se à Memória de Ayres Netto proferida em 1916, por ocasião do Primeiro Congresso 
Médico Paulista.6 Além de reforçar algumas informações contidas no discurso de Júlio 
Moura, o autor afirmou que uma das primeiras tentativas feitas no país para a organização 
de um congresso médico no Brasil ocorreu em 1878 e partiu da iniciativa de clínicos do

e Cirurgia In: Anais do I

No discurso inaugural de Júlio de Moura4 por ocasião do Io. CBMC ocorrido em 
1888, ainda nos tempos da Corte Imperial, a iniciativa de um congresso foi tomada por ele 
mesmo, quando enviou uma carta ao redator da Gazeta Médica da Bahia, Virgílio 
Damásio, em janeiro de 1868. O objetivo era audacioso, pois a intenção maior era escolher 
entre os participantes, aqueles que sobressaíssem e que, comissionados pelo governo, 
representariam a “ciência pátria nos congressos internacionais do estrangeiro.” Júlio de 
Moura registrou neste discurso sua decepção por conseguir somente a adesão da equipe de 
redatores para a missão científica de organizar um congresso médico no país.5

3 Doravante CBMC.
4 Júlio Moura foi um importante médico clínico do Rio de Janeiro que desenvolvia muitas atividades no 
campo de experimentação com significativa produção de artigos. Era reconhecido nacional e 
intemacionalmente por trabalhos sobre o beribéri e a hipoemia intertropical que o ligavam diretamente aos 
parasitologistas baianos. V. BLAK.E, Sacramento. Dicionário Bibliográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: 1899, 
pp. 266-268. Apud. Ferreira et ali, 1998, nota 13, p.487. Além disso, foi um dos sócios fundadores do Io. 
CBMC. Queiroz, 1986, p.21.
5Júlio de Moura. Discurso Inaugural do I Congresso Brasileiro de Medicina
Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, pp. 3 a 11.
6 Ayres Netto. “Congressos Médicos no Brasil”. Memória. Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. 
São Paulo, 1916, volume 1, pp. 74-93.
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Estado de São Paulo.7 Segundo noticiários de jornais, colhidos pelo autor, várias reuniões 
preparatórias ocorreram entre os meses de março e abril, havendo inclusive um projeto de 

estatutos para o evento e a previsão de criação de uma associação médica responsável por 
pelo menos dois congressos, com participação de médicos de todo o país para discutirem 
principalmente a respeito da “nossa nosologia.” No dia 16 de julho de 1878, uma nota em 
jornal adiava a realização do encontro, por motivos não esclarecidos, e solicitava que no dia 

01 de agosto todos os colegas médicos paulistas se reunissem para participar no esperado

Seja como for, a realização do 1°. CBMC só veio a ocorrer em 1888, por iniciativa 
de uma nova sociedade médica fundada por alguns expoentes10, dois anos antes, em 
fevereiro de 1886, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.11 Segundo

7 Os médicos envolvidos nesta iniciativa foram: Cesário Nazianzeno e Siqueira Cardoso (idealizadores); Luiz 
Lopes Batista dos Anjos, Clímaco Barbosa, Antonio Caetano de Campos, Guilherme Ellis e Jaime Serva 
(Comissão Executiva); além de outros clínicos que participaram das reuniões.
8 Gustavo Godoy, Nogueira Cardoso e Campos e Cesário Nanzianzeno. Está para ser feito um estudo mais 
aprofundado acerca da dinâmica médica existente em São Paulo ao longo do século XIX.
9 Ayres Netto. “Congressos Médicos no Brasil”. Memória. Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. 
São Paulo, 1916, volume 1, pp.75-78. Foram apresentadas 23 teses, no entanto o autor listou apenas as 
seguintes: 1) A febre amarela pode propagar-se no interior da Província? Quais os meios de impedi-la? 2) Há 
beribéri na Província? 3) Estudos e meios de combate à varíola na Província. 4) Mal de engasgo. Estudos e 
contribuições clínicas para classificação nosológica. 5) Estudo sobre a morféa (lepra) na Província. 6) 
Hipoemia inter-tropical em S. Paulo. 7)Cálculos Vesicais na Província de São Paulo. 8) Da gangrena e do 
tétano traumático. Sua frequência em São Paulo. 9) Haverá febre tifoide no Brasil? 10) Moléstias introduzidas 
pela imigração estrangeira e meios de evitá-las. Há também referência na Memória de Ayres Netto de que a 
primeira convocação de um congresso médico brasileiro teria sido feita pelo Dr. Roberto J. Haddock Lobo em 
1849/1850, quando foi publicado um convite aos colegas médicos nos Anais Brasilienses de Medicina. Ver 
p.75.
10 Os fundadores e primeiros presidentes da nova sociedade foram Henrique Monat, Conselheiro Catta Preta e 
Hilário de Gouvêa. Queiroz, 1986, p. 773.
11 Doravante SMCRJ.

Segundo Ayres Netto, às vésperas da realização do Congresso, a comissão 
organizadora redigiu uma declaração na qual deixava entender que por causa do 

envolvimento de vários médicos de diversas localidades no processo eleitoral - naquele ano 
ocorreram eleições parlamentares - o congresso deveria ser adiado. No entanto, nunca mais 
foi anunciado. Miranda Azevedo, junto a outros médicos8, apresentaram os pontos 
considerados mais importantes e que seriam discutidos no Congresso, tais como a questão 
da febre amarela, o beribéri, a varíola, a lepra, a febre tifoide e as doenças trazidas pela 
imigração, entre outros.9
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A capacidade organizativa dos médicos empenhados em dar impulso não só à 
sociedade de médicos recém-criada, como também à iniciativa de concretizar o congresso 
chama a atenção, pois em poucos meses foram criados não o Regulamento do Congresso e 
o Regulamento Interno que previa as diversas atribuições das comissões responsáveis e a 
apresentação dos trabalhos.

De início, foi eleita pelos membros da SMCRJ uma comissão executiva permanente 
composta por seis membros - entre eles o tesoureiro da associação - responsável pela

12 Segundo Queiroz, a SMRJ “nasceu na química do mesmo cadinho onde se fundiam os sentimentos mais 
palpitantes - a República e a Abolição” (1986, p. 15).
13 Antiga Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1929, passou a ser denominada Academia 
Imperial de Medicina e a sofrer forte ingerência governamental. Havia quatro categorias de sócios: 
honorários, titulares, adjuntos e correspondentes. Para se tomar sócio, era necessário ser formado em 
medicina, botânica, químico ou naturalista, apresentar um trabalho escrito sobre ciências médicas ou naturais 
e ser indicado por um ou mais membros titulares. Ferreira, 1998: 479-480. Com o advento da República 
passou a se chamar Academia Nacional de Medicina.
14 A nova revista buscou diferenciar-se da medicina tradicional do país, caracterizada pelo oficialismo da 
Academia Imperial de Medicina e da Faculdade de Medicina. Seu papel central seria o de divulgar os 
trabalhos nacionais, sobretudo aqueles voltados para o que se poderia denominar de uma medicina nacional. 
De periodicidade semanal, Brazil Médico configurou-se como uma das mais importantes publicações médicas 
surgidas no final do século XIX, que sobreviveu até a década de 60 sem interrupção. Seu fundador foi o 
médico Azevedo Sodré, que ocupou o cargo de diretor até 1929, ano de seu falecimento. Era professor de 
Patologia Interna na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, mais tarde, de Medicina Legal na Faculdade 
de Direito. Escreveu vários livros, com destaque para os trabalhos desenvolvidos sobre a febre amarela, tema 
desenvolvido por ele no 2o. CMLA, ocorrido em Buenos Aires em 1904 (ver capítulo 2).
15 Azevedo Sodré, um convicto republicano, foi professor de Clínica Médica na Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro por 39 anos e mais tarde de Medicina Legal na Faculdade de Direito. Escreveu vários livros, 
com destaque para os trabalhos desenvolvidos sobre a febre amarela, tema desenvolvido por ele no 2o. 
CMLA, ocorrido em Buenos Aires em 1904 (ver capítulo 2). Foi membro da Academia Nacional de 
Medicina, chegando a ser seu presidente.

Ferreira (1998), a fundação de uma nova sociedade de medicina na Corte teve maior 
repercussão no meio científico, menos por sua filiação republicana12 e mais por sua 

estratégia de se coligar a uma “rede alternativa” de instituições médicas não oficiais.13 Esta 
rede se concretizou através das intensas relações da SMCRJ com os membros dos 
periódicos Gazeta Médica da Bahia - ligada à chamada Escola Tropicalista Baiana - e 
Brazil Médico, revista fundada em janeiro de 1887, na qual se publicavam, entre outras 

matérias, as atas de reuniões e os trabalhos produzidos pelos membros da nova Sociedade.14 
Mas, é importante destacar a imbricação deste novo periódico com as instituições tidas 
como mais conservadoras, ou seja a então Academia Imperial de Medicina e a Faculdade 
de Medicina. Em suas páginas houve sempre destaque para as atividades destas duas 
instituições. O próprio diretor da Revista, Azevedo Sodré era membro de ambas15.
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Pela documentação pesquisada, percebe-se que houve um movimento localista das 

elites médicas cariocas para que os eventos de caráter nacional ocorressem na Corte. Os 

temas poderiam até abranger problemáticas médicas vinculadas às especificidades

"Por meio dos congressos médicos, a SMCRJ buscou projetar-se no 
cenário científico e cultural do país, posição conquistada pela continuidade 
dos eventos ao longo do tempo e pela estratégia de realizá-los em diferentes 
estados do país. Assim, criou-se a possibilidade de estabelecer um tipo de 
relação inexistente entre grupos do Sul e do Norte, que sequer se 
conheciam, dadas não apenas as dificuldades provenientes das dimensões 
continentais do país, mas, sobretudo, pela configuração eminentemente 
local das instituições médicas até então. ” (p. 486)

Não há dúvidas de que houve maior prestígio para a SMCRJ enquanto promotora 

dos congressos médicos nacionais. Discorda-se, no entanto, da concepção de que a SMCRJ 

tivesse a iniciativa de levar o congresso para outras localidades, enquanto estratégia para 

obter maior reconhecimento no cenário nacional. Os congressos possibilitaram sim 

encontros entre expoentes de diversas partes do país, mas isto não se deveu ao empenho da 

SMCRJ. Ao contrário, muitos tiveram de se esforçar isoladamente para comparecer aos 

eventos centrados no sudeste. De início já se previa a ocorrência do Congresso no Rio de 

Janeiro, podendo “mais tarde ter lugar na Bahia”.18 Todos os congressos que ocorreram 

fora do solo carioca foram resultados de circunstâncias específicas daquele contexto com 

relação à medicina, como se verá adiante.

16 Os membros eleitos para esta comissão foram os médicos Oscar Bulhões, Azevedo Sodré, Crissiuma, Silva 
Araújo, Carlos Teixeira e Augusto Brandão. Sessão do dia 16/12/1887. In: Anais do Primeiro Congresso de 
Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. IX.
17 Para a mesa que presidiu o I Congresso foram eleitos os seguintes membros: Lucas Antônio de Oliveira 
Catta Preta (Presidente), Hilário de Gouveia (Io. Vice-Presidente), Furquim Wemeck (2o. Vice-Presidente), 
Oscar Bulhões (3°. Vice-Presidente), Azevedo Sodré (Secretário-Geral), Malaquias Gonçalves, Teixeira de 
Souza e Guedes de Mello (secretários adjuntos). Sessão preparatória de 09/09/1888. In: Anais do Primeiro 
Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p.l.
18 V. Art. 4° , §1° do Regulamento do Congresso In: Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p. VIII.

aceitação de membros, publicações, financiamento, direção dos trabalhos e cronograma das 

sessões, ou seja, pela organização geral do evento.16 Por ocasião do Congresso, o 

Regulamento previa a eleição de um presidente, três vice-presidentes, um secretário geral e 

três secretários adjuntos.17 De acordo com a argumentação de Ferreira (1998),
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Se havia uma preocupação em buscar um delineamento mais preciso do que os 
idealizadores destes congressos de “medicina brasileira”, com apelo nacionalista, percebe- 
se que tal anseio chocava-se com a condução adotada pelos organizadores dos eventos, pois 
não houve um movimento dos médicos da capital federal para levar o evento às regiões 
mais distantes, mesmo havendo solicitações para isto. Parecia que bastava se tirar 
resoluções e pensar a medicina a partir da realidade do Rio de Janeiro.

Deve se levar em consideração o ambiente intelectual do período, não só no campo 
da medicina, mas em outras áreas de conhecimento, no qual o fator geográfico e regional 
era componente central do imaginário a respeito do que viria a ser o Brasil. Neste sentido, 
havia uma diferenciação hierarquizadora da capital com relação às demais cidades, do 
litoral com relação ao interior.

Caso este componente não seja considerado, cria-se um problema de análise ao 
relacionar diretamente a realização dos quatro congressos em cidades diferentes do Rio de 
Janeiro, como sinónimo de um movimento de abertura do campo da medicina para os 
demais profissionais espalhados pela imensidão territorial.

geográficas, mas deveriam ser discutidos no centro das decisões e não nas franjas 
periféricas do país. Não é à toa que do conjunto de dez encontros ocorridos entre 1888 e 
1930, seis tenham ocorrido no Rio de Janeiro. Além disso, havia um interesse maior no 
fortalecimento da SMCRJ, recentemente criada, em termos de ampliação do seu quadro de 
sócios, pois segundo o artigo 2o do Regulamento do Congresso, a participação estava 
garantida a todos os doutores sob a condição de pagamento da taxa de inscrição e filiação à 
sociedade.19

Júlio de Moura em seu discurso inaugural citado, também enfatizou a importância 
da iniciativa de organização de um congresso de medicina e cirurgia por parte da SMCRJ 
como um marco científico na América do Sul, apesar do seu atraso com relação aos demais 
países que já organizavam eventos daquela natureza há muito tempo. A medicina brasileira 
despertava, assim, “de um sono prolongado de muitos anos.” Seu entusiasmo nacionalista

19 Regulamento. Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. 
VII.
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apontou para a pequena, mas valiosa participação do Brasil em foros médicos 

internacionais e criticou a inércia reinante do Brasil diante das transformações ocorridas:

Sua crítica voltava-se para a estrutura do ensino médico vigente no país que, apesar 

das reformas modemizadoras, não havia incluído a cadeira de higiene e moléstias dos 
climas quentes.21 Sua maior preocupação era com a reconstrução de uma nosologia 

brasileira, iniciada com o trabalho do Dr Sigaud, intitulado O Clima e Doenças do Brasil. 

O Congresso seria então a melhor ocasião para a discussão de temas vinculados à realidade 

brasileira:

“Como quer que seja, senhores, aproveitemos a oportunidade que 
nos proporciona esta associação de profissionais brasileiros, para darmos 
uma demonstração eloquente de quanto nos interessam esses assuntos 
originais. (...) abramos uma seção privilegiada para o conhecimento do que 
é nosso ”.22

“A esta exigência indeclinável dos tempos modernos, que 
correspondeu à criação dos especialistas, não escapou igualmente a 
iniciativa civilizadora dos congressos. Há hoje, como sabeis, congressos de 
naturalistas, de higienistas, de oftalmologistas, assim como se realizam 
reuniões de sábios para estudo da terapêutica, da cirurgia em geral, da 
ginecologia e obstetrícia, e até ultimamente para pesquisas de maior 
importância sobre a tuberculose em geral. Pois bem, senhores, todo esse 
luxo de associações de homens ilustres, toda essa multiplicação de esforços, 
cujas vantagens ninguém poderia contestar de boa mente, não suscitaram 
entre nós o menor estímulo, nem venceram a atonia da nossa singular 
organização moral. ” 20

20Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. 6. Segundo o 
autor, o Brasil foi representado em diversos congressos pelos seguintes médicos: Aquino da Fonseca, em 
Paris, 1867; Conselheiro Caminhoá, em Viena, 1876; Barão de Teresópolis, no 3o Congresso Internacional de 
Higiene em Genebra, 1882; Hilário de Gouveia, em Londres, 1881; Domingos Freire, em Washington, 1888 e 
Barão de Sabóia, em Paris, 1888.
21 Flávio Edler, em seu estudo sobre a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, afirmou que a reforma dos 
programas do curso reivindicadas pelas elites médicas no final do século XIX, já apontava para o sentido de 
complementaridade e não de exclusão entre a medicina acadêmica européia e a medicina brasileira. Os 
médicos buscavam valorizar a singularidade das manifestações mórbidas ocorridas no Brasil e consideravam 
a Medicina Tropical um vasto terreno a ser desbravado pelos pesquisadores nacionais. V. Edler, 1992, pp. 
160-161.
22 Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. 8.
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Percebe-se que os argumentos utilizados por Moura expressam alguns dos anseios 
dos profissionais da medicina com relação ao seu ofício e tecem argumentos plenamente 
favoráveis à realização de congressos médicos, considerados fundamentais para o progresso 
científico da área. Uma característica comum às fontes consultadas.

A SMCRJ foi, a primeira instituição médica do país a concretizar o projeto de 
realização de congressos científicos no país, instituindo assim uma nova forma de 
manifestação pública da “comunidade médica” do período. Ao mesmo tempo em que 
mantinha a função organizadora dos eventos no decorrer dos anos, embora isto não tenha 
sido cumprido em todos os congressos realizados, como se verá adiante, a SMCRJ ganhava 
projeção no cenário científico e cultural do país ao compartilhar dos padrões de civilização 
e progresso das sociedades européias que há muito tempo já organizavam encontros 
científicos. Além disso, estes eventos constituíram-se realmente em um acontecimento 
político de grande repercussão no meio social e da medicina, em que pesem as críticas de

Além disso, Júlio Moura citou a falta de união da classe médica brasileira e das 
lutas incessantes entre as escolas médicas que alimentavam os argumentos nefastos da 
“crítica inexorável e tantas vezes justificada dos profanos que a observam”. Mesmo em 
meio a tanta desavença entre os membros da categoria médica daquele período - muitos 
provavelmente não aderiram ao congresso - o autor fechou seu discurso com otimismo em 
relação aos novos tempos glorificados pelas “novas descobertas”, como a doutrina 
evolutiva de Charles Darwin ou a doutrina dos fermentos vivos de Louis Pasteur. Fez votos 
para que aquele congresso modificasse as “tendências lastimáveis” que a medicina no país 
se encontrava diante das divisões internas:

“(...) Parece que neste ano fecunda o solo brasileiro o gérmen de 
aspirações desconhecidas, a onda majestosa do progresso e da felicidade 
humana. Com relação à família médica, tudo que vemos é extraordinário: 
ela se reúne em associações, alimenta a iniciativa civilizadora do 
jornalismo científico, estende as asas da assistência mútua sobre os 
membros desamparados da classe, e finalmente confraterniza-se nesta 
importante congregação de homens ilustrados. ”23

23 Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. 11.
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seus opositores, pois apesar das dificuldades, divergências e alterações, foi mantida a série 
de congressos até o final da década de 20 do século passado.

Cabe salientar ainda que em praticamente todos os congressos até então levantados, 
sejam estes de caráter nacional ou internacional, convencionou-se publicar as reuniões para 
a organização e as chamadas sessões preparatórias do evento, o que muito auxiliou para 
obtenção de informações específicas referentes à dinâmica de cada um dos eventos que se 
passa a analisar.

De acordo com a presente análise, foram estabelecidos dois períodos na série dos 
congressos brasileiros de medicina. O primeiro, que vai do ano de 1888 quando o ocorreu o 
Io. CBMC, no Rio de Janeiro, até 1912 quando ocorreu o 7o. CBMC, em Belo Horizonte. O 
segundo abarca os congressos ocorridos entre 1918 e 1930, quando ocorreram o oitavo e o 
décimo congresso, respectivamente, marcados pelas alterações que os anos 20 trouxeram 
no âmbito da medicina e saúde pública. Estas clivagens puderam ser sentidas na maneira 
de conduzir os próprios eventos, daí a pertinência de abordá-los menos como continuidade, 
pois pela análise feita não se percebeu “resistências” dos primeiros idealizadores com 
relação às mudanças sofridas pelos congressos brasileiros de medicina naquele período.

A respeito do Io. CBMC, consta dos anais algumas notas referentes à sessão da 
SMCRJ datada de 19 de janeiro de 1887, na qual foi apresentado um projeto de reforma dos 
Estatutos sociais que propunha, entre outras medidas, a convocação anual de um congresso 
médico, a começar em 1888, e a nomeação de uma comissão responsável pelo regulamento 
do evento. Tal proposta aprovada em 16 de setembro de 1887, data em que foram 
encarregados pela presidência de confeccionar o projeto de Regulamento do Congresso, os 
doutores Oscar Bulhões e Azevedo Sodré. O projeto foi apresentado na sessão do dia 18 de
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O Congresso foi organizado basicamente em duas grandes modalidades: 
apresentação das “teses” sobre questões médicas contemporâneas e apresentação de 
comunicações escritas e verbais. Todos estes trabalhos seriam previamente aprovados pela 
SMCRJ e publicadas com antecedência na íntegra, além dos resumos das comunicações 
enviados por escrito.

Professor de Clínica da Faculdade 
de Medicina e diretor da Revista 
Brazil Médico

novembro, sendo que a discussão e aprovação ocorreram na sessão do dia 25 daquele 
mês.24

Segundo o Io artigo do Regulamento, o CBMC tinha por finalidade “contribuir para 
a união da Classe Médica, estreitando os laços sociais e científicos, entre os práticos 
nacionais e estrangeiros, bem como promover o progresso e adiantamento das ciências 
médico-cirúrgicas.”25

Nome______
Oscar Bulhões 
Azevedo Sodré

Função na comissão
Presidente________
Secretário Geral

Membro
Membro
Membro
Membro 
Orador

Apesar das normas de publicação que previam antecedência com relação ao 
Congresso, ocorreu atraso devido aos problemas de verbas. Interessante notar que, apesar 
do caráter liberal da SMCRJ com relação ao Estado, foi solicitada ajuda governamental 
para a publicação dos trabalhos do Congresso, havendo inclusive intervenção direta do

Carlos Teixeira_________
Ernesto de Freitas Crissiuma
Silva Araújo___________
Augusto Brandão________
Júlio de Moura____________________________________________________________
Quadro 15: Comissão organizadora do Io Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 188s

24Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. VIL O projeto de convocação 
de um congresso anual de medicina vinha assinado pelos doutores Azevedo Sodré, Hilário de Gouveia, Oscar 
Bulhões, Júlio de Moura, Teixeira Brandão e Guedes de Mello.
25Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia (Regulamento). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p. 
VII. Como já foi dito, a participação estava garantida aos médicos que pagassem a taxa de inscrição e se 
filiassem à SMCRJ.

Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889.
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1°. Ovariotomias no Brasil___________________________________________
2o. Frequência dos cálculos vesicais no Brasil, resultados operatórios____________
3°. Maturação artificial das cataratas____________________________________
4o. Frequência da tuberculose nas diversas localidades do Brasil________________
5o. Hospicios para as crianças raquíticas e escrofulosas_______________________
6o. Elefantíase dos árabes, sua frequência no Brasil desde os tempos coloniais______
7o. A chiluria e hidrocele no Brasil_____________________________________
8o. Febre amarela e o seu tratamento____________________________________
9°. Frequência e distribuição geográfica do bócio no Brasil; sua etiologia e tratamento 
10°. Tratamento profilático de oftalmia dos recém-nascidos___________________
1 Io. O campo visual nas diversas raças do Brasil___________________________
12°, Qual o melhor processo para extração das cataratas?_____________________
13o. Quais os motivas da pouca frequência da paralisia geral no Brasil?__________
14°, Influência das raças na alienação mental______________________________
15°. Das causas que determinam frequentemente as formas de loucura degenerativa
16°. Processo de proteção do perineu nos partos____________________________
17°.Marcha e forma da sífilis no Rio de Janeiro

Imperador D.Pedro II que tomou para si a resolução do problema, dando ordem à Imprensa 
Nacional para que fizesse a publicação dos trabalhos.27

27 Regulamento Interno do Congresso. In: Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p VIII e IX. Ver “Aos congressistas” In: Primeiro Congresso de Medicina 
e Cirurgia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889.
28 Sessões da SMCRJ de 04/03/1888 e de 12/06/1888. Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de 
Janeiro, 1889, p. IX.

Para o Io. CBMC foram propostas e aprovadas 28 temas como objeto das memórias 
e discussões nas sessões.28 Os assuntos abordados eram os mais variados, passando pelas 

doenças de caráter epidêmico como a febre amarela, doenças infecto-contagiosas 
(tuberculose, o bócio e a sífilis), especializações médicas (endocrinologia, oftalmologia e 
cardiologia), doenças da infancia e complicações do corpo feminino. Ao se comparar com a 
proposta de teses formuladas em 1878 para o congresso de São Paulo e que acabou não 
ocorrendo, percebe-se que ali, apesar de contempladas algumas das preocupações da clínica 
médica, havia uma preocupação central com os problemas de ordem sanitária e 
epidemiológica que ameaçava a então Província e o próprio país como um todo. Já numa 
análise geral das teses sugeridas pelas associados da SMCRJ para serem desenvolvidas em 
memórias e discursos nas sessões do congresso, percebe-se o predomínio da preocupação 
com os aspectos terapêuticos das moléstias, havendo um esforço em aproximar as pesquisas 
e observações realizadas com a práxis clínica do médico, como se pode observar no quadro 
abaixo:
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Os prazos para envio dos trabalhos também foram planejados e havia delimitação de 
tempo para a exposição dos trabalhos: 30 minutos para o expositor tanto das teses como das 
comunicações, podendo ser concedido mais 10 minutos pelo presidente da sessão; 15 
minutos para cada debatedor, não podendo este falar mais de uma vez.

A previsão para a inauguração foi o sugestivo mês de setembro, reforçando, talvez, 
a conotação nacionalista que o evento queria tomar para si. Para a sessão de abertura, 
ocorrida no dia 11 de setembro, no Salão do Museu Escolar da Imprensa Nacional, 
estiveram presentes, além de um representativo número de médicos e estudantes, o Conde 
d’Eu, esposo da Princesa Isabel, representando a família real, além de dois diplomatas sul- 
americanos: Enrique Moreno, da Argentina e Villamil Blanco, do Chile. A participação de 
autoridades e representantes políticos foi uma característica constante em praticamente 
todos os eventos médicos nacionais e internacionais ocorridos naquele período. Para os 
governantes significava fazer do apoio à ciência e à modernidade uma espécie de 
propaganda positiva de sua gestão. Para os médicos significava o reconhecimento de que 
aquelas ocasiões eram foros públicos de expressão oficial de uma medicina profissional, de 
uma medicina plenamente nacional.

Para a função de orador responsável pelo discurso oficial de abertura foi designado 
o médico carioca Júlio de Moura, altamente reconhecido como importante médico clínico 
que desenvolvia atividades experimentais e autor de vários artigos a respeito de temas 
voltados à parasitologia tipicamente brasileira. Esta produção científica de projeção 
internacional junto aos seus ideais reformistas para a medicina brasileira que, segundo ele,

18o. Natureza e tratamento das boubas; causas que tem influído para sua diminuição no Brasil___________
19°, Causas da disseminação da tuberculose no Rio de Janeiro__________________________________
20°. Intervenção cirúrgica nas localizações externas da tuberculose______________________________
21°. Influência do clima do Brasil sobre as modalidades clínicas da histeria________________________
22°. Do papel das águas potáveis do Rio de Janeiro na propagação de epidemias_____________________
23°. Quais os meios mais eficazes para combater o desenvolvimento progressivo do tabagismo no Brasil? 
24°. Da coxalgia do ponto de vista da patogenia, seu melhor tratamento; indicações operatórias e ortopédicas 
25°. Moléstias agudas do sistema linfático-ganglionar, linfangites e linfo-adenites pulmonares___________
26°. Qual é o melhor tratamento da bronquite aguda das crianças?_______________________________
27°. Qual o melhor tratamento da difteria?_________________________________________________
28°. Formas clínicas das degenerações do miocárdio_________________________________________
Quadro 16: temas do 1°. CBMC29

29
Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889.



Áreas médicas N. de trabalhos

| Medicina ]18

| Cirurgia 4

| Higiene ]6

| Ginecologia e Obstetrícia 4

| Oftalmologia 2

| Dermatologia 2

| Pediatria 4

40
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deveria voltar-se mais para as “doenças nacionais”, respaldaram seu discurso sobre a ética 
profissional entre os médicos e a necessidade de se “reconstruir os alicerces da nosologia 
brasileira”, pois somente os assuntos originais garantiriam maior respaldo científico 
internacional da medicina do Brasil que, naquele momento, ainda vivia sob as égides do 
colonialismo cultural europeu.

O número de sócio-fundadores foi de 141 membros, sendo que destes, 119 
frequentaram as sessões. Estes números são expressivos ao se considerar o universo 
intelectual médico da época, as dificuldades de uma primeira reunião deste porte e a 
pequena taxa de ausências.30 Ao todo, foram 40 exposições, contemplando boa parte das 
teses propostas. O Io. CBMC não estava dividido em seções científicas, mas pelas 
temáticas pôde-se organizar a divisão dos trabalhos da seguinte forma:

| Total 7
Quadro 17: Áreas médicas contempladas no Io. CBMC*
* organização dos trabalhos em áreas de minha autoria

30 Infelizmente, na lista de sócios-fundadores publicada nos Anais do Congresso, não há referência quanto à 
procedência dos médicos participantes. No entanto, pela confirmação dos nomes com outras fontes, percebe- 
se que grande parte era procedente da capital federal.
31 Anais do Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889.
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Uma das últimas comunicações apresentadas também abordou questões da saúde 
pública como a sífilis, a necessidade das vacinações e revacinações contra a varíola e sobre 
a extenuação intelectual na infância e na adolescência. Ao finalizar, fez um breve 
comentário, no qual se percebe um anseio para que houvesse, no próximo evento, um 
debate maior a respeito das questões que preocupavam o autor: profilaxia da sífilis, 
obrigatoriedade das vacinações e medidas a serem tomadas contra a miséria, destacando 
sua influência sobre as epidemias reinantes no país.33 Tais reivindicações coincidem com o 
delineamento dado aos congressos médicos latino-americanos analisados no capítulo 2, os 
quais tiveram desde o início um forte envolvimento com os problemas sanitários daquele 
momento.

32 Antonio Pimentel. Cemitério e cremação. Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 
1889, pp. 267-281.
33 Neves Armond. Extenuação intelectual da infância, profilaxia da sífilis e obrigatoriedade das vacinações e 
revacinações. Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, pp. 244-245.

Pelos dados acima, observa-se que o número de trabalhos se voltou, 
predominantemente, para as questões de medicina clínica e terapêutica. As questões 
sanitárias pautaram-se nos problemas decorrentes das epidemias mais preocupantes da 
época - febre amarela e tuberculose - sem no entanto haver algum acordo ou decisão a ser 
encaminhada pelos participantes às autoridades governamentais, pois as discussões se 
voltaram muito mais para as terapêuticas existentes. Um outro tema abordado, e de 

interesse coletivo, foi o dos cemitérios e do procedimento de cremação, sendo este 
defendido pelo autor como meio mais higiénico para se evitar a proliferação epidêmica.32

Como se percebe, aqui no Brasil, esta não foi a tônica do Io. CBMC, embora as 
questões epidêmicas naquele período tenham sido extremamente debatidas nos fóruns 
médicos existentes. Parece que, de início os próprios organizadores não acreditavam de fato 
que aquela iniciativa pudesse ampliar seus horizontes no sentido de interagir 
dinamicamente nas políticas sanitárias do país. A preocupação maior parecia estar, pelo 
menos naquela ocasião, com o problema da desunião da classe médica brasileira e da falta 
de autonomia e originalidade da ciência médica brasileira, seja no ensino ou na pesquisa. 
Aqui pode ser traçado novamente um paralelo com a série dos congressos médicos latino- 
americanos. Destaca-se a similaridade com relação a este desejo de estar no caminho da 
civilização de maneira original, independente da sombra do Velho Mundo.
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Sua “profecia” se concretizaria de fato, pois os congressos médicos não só 
mantiveram a sequência ao longo dos anos, como foram adquirindo um número maior de 
adeptos, principalmente no início do século XX, como se verá adiante.

As informações obtidas a respeito deste encontro foram encontradas nas revistas 
médicas pesquisadas, pois apesar de haver informações sobre a publicação dos anais, estes 
não foram localizados nos arquivos.

Um ano após o Io. CBMC, foi cumprido o Regulamento da SMCRJ que previa a 
organização anual dos congressos científicos. Em setembro de 1889, pouco antes da 
proclamação da República, ocorria o 2o. CBMC. A tendência desta vez, estava muito mais 
pautada em dar ao congresso um caráter intervencionista na capital federal em matéria de 
saneamento e controle sanitário.

A comissão organizadora do evento em junho daquele ano lançava a programação 
geral do evento. Sua composição era a seguinte:

Na sessão de encerramento, o vice-presidente do congresso e representante maior da 
SMCRJ, Hilário de Gouvêa34 considerou que o congresso obteve êxito, pois para ele, a 
reunião de quase todos os aderentes e a apresentação dos trabalhos realizados representou 
uma verdadeira vitória da iniciativa da SMCRJ. Para ele, aquela ocasião havia sido apenas 
uma espécie de teste. Sua aposta estava no futuro. Segundo suas palavras, “por este ensaio, 
já se pode augurar o brilhante contingente científico dos futuros Congressos, aos quais, 
conta, comparecerão aqueles, e são muitos, que duvidaram da realização deste.”35

34 Era professor de Oftalmologia na Faculdade de Medicina, membro da Academia Nacional de Medicina em 
1899, da qual chegou a ser presidente e foi um dos fundadores da SMCRJ, sendo seu presidente na época em 
que ocorria o Io. CBMC, em 1888, 1889 e 1893. Também atuou na fundação da Liga Contra a Tuberculose e 
da Cruz Vermelha Brasileira. Queiroz, 1986, V. 2, p. 745.
35 Primeiro Congresso de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1889, p. 244.
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Tesoureiro

detalhadamais

assuntos a serem discutidos oralmente e assuntos a serem apresentados em forma de
memória:

Medicina

Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria

Cirurgia

Oftalmologia, Dermatologia, Laringologia, Otologia

História Natural e Farmácia

35
37
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Domingos de Góes_______________________________________________________________
Quadro 18: Comissão organizadora do 2o Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 188936

Nome_______
Hilário Gouveia

Seções Científicas
Geral

Função na comissão
Presidente

Total:_______________ 6
Quadro 19: Seções científicas do Segundo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1889

Atividade Profissional__________
Professor de Oftalmologia da 
Faculdade de Medicina e 
presidente da SMCRJ___________
Professor de Clínica da Faculdade 
de Medicina e diretor da Revista 
Brazil Médico

36 Revista Médica de São Paulo, 1889, p. 33.

Assuntos propostos____________________________
Meios para prevenir epidemias no Rio de Janeiro e 
em outros pontos do Brasil______________________
Beribéri, febre amarela, tuberculose (discussões) 
Mal de engasgo, bócio endémico, tratamento de 
aneurisma (memórias)__________________________
Ulcerações do colo de útero, alimentação e educação 
das crianças (discussões)
Moléstia uterina mais frequente no Rio, prolapso do 
útero, nevroses, sífilis infantil relacionado ao 
raquitismo e escrofulose (memórias)_______________
Cirurgia plástica, supurações hepáticas, trépano nos 
traumatismos e doenças cerebrais (discussões) 
Ainhum, elefantíase dos árabes no Brasil, Cirurgia 
militar (memórias)_____________________________
Sífilis ocular, lepra, campo visual fisiológico e 
antropológico como diagnóstico (discussões) 
Perturbações oculares na ataxia e histeria, boubas, 
sífilis, manifestações oculares da lepra (memórias) 
Medicamentos cardíacos de origem vegetal, 
falsificação de bebidas alcoólicas, peptonas, águas 
minerais no Brasil (discussões)
Incompatibilidade químicas e farmacêuticas dos 
medicamentos da série aromática, época e preceitos 
para a colheita de plantas medicamentosas, produtos 
medicamentosos de origem animal,águas termais do 
Brasil

Percebe-se também uma organização mais detalhada e especializada da 
programação se comparada a do Io. CBMC. Houve a separação entre os assuntos a serem 
tratados por todos os membros participantes e aqueles de interesse mais localizado, como 
questões de clínica, história natural, farmácia, cirurgia etc. Havia também a separação entre
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O agravamento da situação política da monarquia pode ter contribuído tanto para a 
opção por uma programação mais combativa como para a expressiva presença da Corte na 
sessão inaugural, também instalada no Salão do Museu Escolar do Edifício da Imprensa 
Nacional. O Imperador D.Pedro II, o chefe de Gabinete, ministros, diplomatas, entre outros, 
estiveram na solenidade. (Neto, 1916, pp. 80-81)

Hilário de Gouveia, na fimção de presidente da SMCRJ e do 2o. CBMC, abriu os 
trabalhos e fez um eloquente discurso inaugural, com duras críticas ao Estado, às disputas 
partidárias e ao abandono em que se encontrava o país com relação ao controle sanitário. 
Destacou os problemas que a instrução médica do país enfrentava, criticando a excessiva 
liberdade dos alunos acobertada pelo Estado, além das graves lacunas que o ensino 
enfrentava no que se refere à falta de apoio e de infra-estrutura para o exercício da medicina 
experimental, solicitando providências dos poderes públicos.38 Não se intimidou com a 
presença do Imperador, ao contrário, se dirigiu a sua majestade, chamando-o de “amigo 
constante da ciência”, e lhe fez uma súplica:

A preocupação com as epidemias, com a tuberculose e com o saneamento da capital 
do Império apareceu de forma mais enfática neste segundo congresso, gerando

“Libertai-lhe (a ciência) os pulsos; influí para que lhe seja dada ao 
menos autonomia suficiente para proteger seus andrajos contra a cobiça 
partidária, e um dia, no seu reinado, ela bem dirá o vosso. ” (p. 18)

Ainda por ocasião de seu discurso, Gouvêa referiu-se de maneira otimista a respeito 
da possibilidade que aqueles congressos estavam proporcionando em termos de prestígio e 
intercâmbio com os países sul-americanos, especialmente Argentina e Chile. Ressaltou não 
só a presença dos diplomatas no congresso anterior como também enalteceu as iniciativas 
similares naqueles países com relação à organização de congressos médicos.39

37 Revista Médica de São Paulo, 1889, pp. 31-32.
38 Hilário Gouvêa. Discurso pronunciado na Sessão Inaugural do Segundo Congresso Brasileiro de Medicina 
e Cirurgia. 1889, 18p. (separata)
39 No caso, se referiu ao Congresso Médico do Chile, ocorrido naquela mesma época. Interessante notar que 
havia grande interação por parte de Gouvêa a respeito das temáticas a serem desenvolvidas no congresso 
médico do Chile, bastante sincronizado com as propostas feitas para o 2o. CBMC.
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Outras discussões a respeito do tratamento - remoção do doente, hidroterapia e 
eletroterapia - também foram travadas. Mas o interessante a destacar aqui se refere ao 
velado conflito de disputas regionais pela primazia de uma suposta descoberta e domínio 
sobre um problema que, só muito tempo depois, foi esclarecido.41 Assim, percebe-se que a 
oposição já existente entre “médicos do sul” e “médicos do norte” desde meados do século 
XIX, marcou também algumas das discussões dos congressos médicos, o que na prática,

contundentes debates que contou com a participação de importantes expoentes da medicina 
nacional como Rocha Faria, Domingos Freire, Campos da Paz, Belisário Augusto, Carlos 
Botelho, Martins Costa, Aureliano Portugal, Batista Lacerda e Érico Coelho, entre outros.

Paralelo ao debate em tomo destas questões mais amplas e polêmicas, as sessões de 
cirurgia, obstetrícia, oftalmologia e pediatria também estiveram concorridas e aguçaram 
discussões clínicas, cobrindo todos os temas sugeridos. Destacam-se aqui os trabalhos 
apresentados sobre o beribéri, na época uma das grandes preocupações por afetar grande 
parcela da população.

Neste tema, os médicos da Bahia, entre eles, Nina Rodrigues40 que apresentou um 
trabalho sobre as causas da doença, marcaram presença com uma série de apresentações a 

respeito da natureza, causa e tratamento, com várias discordâncias com relação às últimas 
descobertas anunciadas sobre o mal. Um deles, Silva Lima tomou para si, junto a Pacífico 
Pereira, a prioridade da descoberta do micróbio do beribéri, discordando portanto da versão 
de que Batista Lacerda teria sido o primeiro a identificá-lo. Este, em outra sessão, 

apresentou uma memória sobre o tema e respondeu aos médicos baianos que lamentava não 
ter podido comparecer às sessões anteriores, pois já teria terminado com as questões 

relativas ao beribéri. Segundo ele, de fato, Pacífico Pereira era quem primeiro teria visto o 
micróbio do beribéri, mas não foi capaz de relacioná-lo com a patogenia. Coube a ele, 
Lacerda, entretanto, a demonstração da transmissibilidade do beribéri aos animais.

40 Raimundo Nina Rodrigues. Das polinevrites tóxicas e infectuosas como causas predisponentes do beribéri. 
Importante nome da Medicina Legal no Brasil, estes estudos sobre beribéri caracterizaram uma primeira fase 
de sua carreira médica, preocupado com a patologia tropical. Vários trabalhos sobre a raça negra lhe deram a 
consagração de ser considerado o grande médico de olhar antropológico. Nina Rodrigues (1862-1906) 
escreveu mais de 70 trabalhos científicos, entre artigos e livros. Um trabalho clássico sobre a sua influência na 
Antropologia no Brasil é o de Mariza Corrêa, 2001.
41 Sabe-se hoje que o beribéri é a falta da vitamina B2 no organismo. Esta polêmica de diagnóstico terá 
continuidade nas páginas das revistas Brazil Médico e Gazeta Médica da Bahia. Ver Corrêa, 2001, p. 267.
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contribuía ainda mais para a “desunião da classe” tão pretensamente combatida pelos 
idealizadores do evento42.

Além deste problema, novamente o mesmo farmacêutico chamou a atenção para o 
problema da fiscalização com relação à “invasão dos preparados estrangeiros” no mercado 
brasileiro, sem haver os exames analíticos, exigidos somente aos produtos farmacêuticos 
nacionais. Levantou portanto, não só o problema do desconhecimento por parte dos 

médicos daquilo que efetivamente se receitava, da desconfiança com relação às 
falsificações que pudessem estar ocorrendo, como também, implicitamente, se buscava uma 
política nacional de defesa da produção farmacêutica do país. Werneck recebeu a resposta 
do Inspetor Geral Rocha Faria de que a autoridade sanitária não poderia se responsabilizar 
pela tolerância dos médicos em relação ao seu receituário de preparados estrangeiros, mas 
que considerava a reivindicação justa com relação à exigência de informação sobre 
fórmulas e dosagens. Neste sentido, já estava em andamento uma reforma do regulamento 
vigente a respeito da questão.43

Mudando o foco de atenções para as discussões ocorridas sobre o ofício 
farmacêutico no 2o. CBMC, observa-se que a grande preocupação dos profissionais referia- 
se ao “abuso dos práticos” que se espalhavam pelas diversas províncias, “tirando um direito 
que só os legitimamente diplomados deveriam ter.” O farmacêutico Furquin Werneck, 

então, propôs ao congresso que se fizesse um protesto contra aquela situação, uma vez que 
os não deveria ser privilégio dos médicos o exercício de sua profissão, pois aos 
farmacêuticos também lhes eram exigidas provas severas. A matéria foi encaminhada para 
a Assembléia Geral.

O objetivo maior do 2o. CMBC foi a elaboração de um grande projeto de 
saneamento do Rio de Janeiro, guiado pelos princípios considerados mais modernos pelas 
conquistas científicas na área de higiene pública e individual. Foi formada uma comissão 
especial para estudar a questão principal da ordem do dia: “quais os meios mais vantajosos 
para prevenir o aparecimento ou atenuar a intensidade das epidemias, que durante a

42 Para alguns estudos comparativos entre a medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, com perspectivas e 
problemáticas diferenciadas ver: Schwarcz, 1993 e Edler, 2002.
43 Revista Médica de São Paulo, 1889, p. 157.
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Segundo Ayres Netto (1916, p. 12), um dos documentos mais contundentes a esta 
questão foi escrito na época por Luis Pereira Barreto45, manifestando sua preocupação com 

a imagem internacional negativa do país por causa das epidemias que grassavam, 
principalmente a febre amarela:

O Inspetor Geral de Higiene Pública, Rocha Faria expôs uma extensa memória na 
qual estudou os diversos fatores das condições higiénicas da capital do Império, dividindo 
seu trabalho em duas partes: a primeira sobre o que denominou “higiene defensiva”,

estação calmosa (quente) se desenvolvem no Rio de Janeiro e em outros pontos do 
Brasil? ”44

Havia, portanto, o afinamento das tendências européias mais inovadoras sobre as 
concepções de saneamento urbano, inspiradas no modelo francês de Haussmann, com 
algumas das posturas médicas prevalecentes no Brasil. Além disto, percebe-se nítida 
intenção pragmática da organização deste congresso enquanto espaço para elaboração de 
uma proposta interventora da classe médica no que se refere aos problemas de urbanização 
e saneamento, ainda aqui, voltado quase que exclusivamente para a cidade do Rio de 
Janeiro.

“Precisamos, custe o que custar, passar uma esponja sobre essa 
mancha nacional, que nos enfraquece, nos desmoraliza e nos torna odiados 
pelo estrangeiro. Não façamos mais ilusão a respeito; a Europa não nos 
perdoa a febre amarela; faz-nos dela um crime. E somos hoje obrigados a 
concordar que a Europa tem razão. (...) Se o nosso Governo está realmente 
empenhado na patriótica tarefa de levantar os créditos nacionais, 
nobilitando a capital do Império perante o mundo civilizado - erguendo o 
porto do Rio de Janeiro à majestosa altura que lhe deu a natureza - fazendo 
da Corte a primeira maravilha do mundo (!), porque hesitar em entrar 
francamente em um vasto plano de demolição da cidade velha, e em fazer o 
que cidades de 3a. e 4a. ordem estão atualmente fazendo na Europa?” 
(apud. Netto, 1916, p. 12)

44 A comissão de médicos responsável pela elaboração do projeto de saneamento da cidade do Rio de Janeiro 
era formada por: Rocha Faria, Nuno de Andrade, Manoel Victorino, Aureliano Portugal, João Batista 
Lacerda, Domingos Freire, Martins Costa e Benício de Abreu. Revista Médica de São Paulo, 1889, pp.147- 
151.
45 Renomado médico nascido no Rio de Janeiro, Pereira Barreto desenvolveu sua carreira médica e política 
em São Paulo. Além de ter sido deputado estadual e federal, foi o primeiro presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo e divulgou as idéias de Augusto Comte no país.
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dissertou sobre o problema do solo, centrando a problemática na umidade enquanto fator 
desencadeador do desenvolvimento de germes causadores de doenças, entre elas, a febre 
amarela. Tratou também da rede de esgotos, da limpeza das ruas e do abastecimento da 
água. Na segunda parte do trabalho, intitulada “higiene ofensiva” destacou o serviço 
policial com relação à saúde pública e sugeriu um código de direitos e deveres de cada 
cidadão perante os interesses da coletividade46.

Muitos dos médicos presentes apresentaram observações e críticas à memória 
citada. Muitos deles também defenderam como medida preventiva, a aplicação da vacina 
contra a febre amarela desenvolvida pelo então renomado médico bacteriologista Domingos 
Freire que também estava presente na sessão47.

Percebe-se pelo nível dos debates ocorridos ao longo de várias sessões que 
pairavam muitas dúvidas. O médico Manoel Victorino, por exemplo, indagou: “o que 
pretendemos, o que pretende o Congresso fazer? Agredir as moléstias, atacar as epidemias 
que assolam o Rio de Janeiro, e das quais deve tomar rnais salientes o impaludismo e a 

febre amarela?” Muitos dos médicos ali presentes ansiavam por decisões de cunho prático, 
outros não viam com otimismo a possibilidade de se aventar a solução do problema da 
febre amarela via saneamento, defendendo pela perspectiva infeccionista da doença, a 
vacinação como meio preventivo.

Foi formada então uma comissão encarregada48 de fazer estudos a respeito de todos 
os trabalhos e propostas encaminhadas acerca do problema. Uma outra, designada pela 
SMCRJ para estudar a vacina de Freire também deveria apresentar suas conclusões. O 
relatório sobre as discussões, em forma de conclusões deveria ser apresentado à assembléia 
geral do congresso.

No dia 25 de setembro, em assembléia geral, Rocha Faria fez a leitura das 
conclusões. Estas se pautaram em oito tópicos: o primeiro voltado para a criação de uma 
autoridade executiva do saneamento do Rio de Janeiro, auxiliada por um conselho de 
médicos e engenheiros. Novamente aqui se percebe o afinamento das áreas de

46 2a. Sessão Geral do 2o CBMC. Brazil Médico, 22/09/1889, p. 277.
47 Entre eles, cita-se: Campos da Paz, Vitorino Pereira, Carlos Botelho e Manoel Vitorino. Sobre a trajetória 
de Domingos Freire e o seu trabalho a respeito da febre amarela, ver Benchimol, 1999.
48 Esta comissão foi formada por: Rocha Faria, Aureliano Portugal, Domingos Freire, João Batista Lacerda, 
Nuno de Andrade, Azevedo Sodré, Victorino Pereira, Benício de Abreu e Martins Costa.
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conhecimento nas questões de reformas urbanas. Neste sentido, foram apontadas as 
medidas tidas como urgentes - enxugamento do solo pela drenagem e plantio de árvores, 
aterros, conservação de florestas e mangues, avaliação do estado dos esgotos e reconstrução 
onde houvesse infiltração do solo, ventilação nas galerias subterrâneas, calçamento, 
lavagem, alargamento e prolongamento das ruas, abertura de praças arborizadas nos 
cruzamentos das ruas principais.

Uma quarta proposição referiu-se à necessidade de auxílio e proteção às empresas 
construtoras de habitações higiénicas para os setores menos abastados da sociedade. Uma 
fiscalização mais rigorosa em todos domicílios de “todas as classes sociais” também estava 
prevista.

Em sincronia com as decisões tomadas por ocasião da Convenção Sanitária50, 
ocorrida em 1887, no Rio de Janeiro, entre Brasil, Uruguai e Argentina e ratificada em 
1889, foram reafirmadas, por ocasião do 2o. CBMC. as normas fiscalizadoras das

49 3a. Sessão Geral do 2o CBMC. Brazil Médico, 22/09/1889, p. 283.
50 Esta convenção sanitária internacional realizou-se em novembro de 1887 e organizou suas bases em tomo 
das questões de saúde e dos interesses comerciais da região entre os três países envolvidos. Os representantes 
do Brasil foram: Nuno de Andrade, professor de Higiene, João Batista Lacerda, professor de Fisiologia do 
Museu Nacional, Araújo Góes, membro da Inspetoria de Higiene do Rio. O Uruguai e Argentina também 
estiveram representados por professores universitários. Em 1888 foi firmada a convenção sanitária, através da 
assinado pelas autoridades presidenciais Enrique B. Moreno, da Argentina e Carlos Maria Ramirez, do 
Uruguai e, no caso do Brasil, pelo Barão de Cotegipe representando o Império. Ver Convencion Sanitaria, 
1888.

Um segundo bloco de conclusões referia-se ao abastecimento contínuo de água 
potável. O terceiro, ao saneamento das habitações, havendo necessidade de uma legislação 
específica, principalmente no que dizia respeito aos domicílios e lugares insalubres. 
Embora se saiba quanto os cortiços e moradias mais pobres foram perseguidos pelas 

fiscalizações médicas e policiais, é interessante observar que, pelo menos nesta discussão, 
empregaram-se argumentos pouco comuns ao que se costuma esperar das posições médicas 
referentes a estes lugares. Nuno de Andrade, por exemplo, afirmou que os cortiços, 
enquanto focos epidêmicos, eram na realidade habitações mais temidas que temíveis. Para 
ele, no Rio de Janeiro, em épocas epidêmicas, os que mais contribuíam para a difusão da 
doença não eram os cortiços, pois ali se fazia com mais frequência a fiscalização. O mal 
maior estaria mesmo no interior das habitações particulares e nos centros comerciais, onde 
a fiscalização não podia ser exercida com a mesma intensidade49.
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Por fim, a sugestão de âmbito mais geral, previa a criação de comissões em cada 
província, que indicariam as medidas urgentes de saneamento das localidades vitimadas por 
epidemias frequentes51.

embarcações marítimas nos portos do Brasil, bem como a criação de um serviço regular de 
desinfecção nas estações ferroviárias.

A sétima proposição, bastante detalhada, referia-se ao reforço da autoridade 
sanitária, no sentido de obter maior autonomia, para garantir maior eficácia das medidas de 
fiscalização, desinfecção, isolamento, vacinação, além de garantir a criação de um serviço 
regular de assistência pública na corte e nas capitais das províncias.

A questão da vacinação foi retomada por Campos da Paz, um dos muitos defensores 
da invenção de Freire. Parecia estar muito preocupado com o público mais amplo que não

Embora todas as medidas tivessem sido aprovadas por unanimidade, as discussões 
continuaram. Um dos primeiros a fazer objeção foi Domingos Freire que, apesar de 
membro da comissão responsável pelo parecer, queixou-se publicamente a respeito do 
parágrafo que dizia respeito à “vacinação e revacinação”, pois, segundo ele, seus estudos 
sobre a vacina contra a febre amarela deveriam merecer senão completa adoção, ao menos 
uma menção sobre estes no item citado. Também não concordava com o caráter obrigatório 
da vacina, “porque o povo a isso não se sujeita”, embora tenha declarado que “nas classes 
baixas”, com relação aos procedimentos de sua vacina, havia encontrado “mais animação e 

acolhimento.”52

O presidente do Congresso, Hilário Gouvêa afirmou que os dados até então obtidos 
eram insuficientes “e a comissão não quis apresentar trabalho precipitado, sob pena de 
passar por leviana.” Esclareceu também que a generalização do item, sem fazer referência à 
conhecida vacina contra a varíola, dava margem para a possibilidade de que, no futuro, a 
vacina desenvolvida por Freire contra a febre amarela também pudesse ser incluída. E faz 
uma advertência ao colega, ao afirmar que o mesmo havia assinado o parecer sem 
restrições.53

51 Revista Médica de São Paulo, 1889, pp. 159-161.
52 Revista Médica de São Paulo, 1889, p. 161.
53 Revista Médica de São Paulo, 1889, p.161.
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teria acesso àquelas atas, mas somente às conclusões do parecer. Assim, fez a observação 
de que se adicionasse um adendo ao artigo referente à vacinação, esclarecendo que o 

congresso não havia se pronunciado sobre a vacina de Freire por não haver obtido, até 
aquele momento, o parecer da comissão nomeada para estudar a questão.

Tal sugestão foi acatada pelo relator do parecer, Rocha Faria. Foi uma “vitória” dos 
aliados de Domingos Freire, pois desta maneira se garantia um respaldo do congresso, 
ainda que parcial, àqueles que adeptos da validação dos efeitos da vacinação contra a febre 
amarela.

Outros assuntos também foram abordados pelos médicos ali presentes. Observações 
foram feitas a respeito da viabilidade efetiva de se fazer as fiscalizações, principalmente nas 
residências, onde, segundo alguns dos médicos ali presentes, havia grande resistência em 
todas as classes sociais. Sugeriu-se a ampliação do plano de saneamento à cidade de 
Niterói, “prima pobre” da Corte, que por sua proximidade, se configurava numa contínua 
ameaça à capital.

Críticas mais fortes também foram feitas por Érico Coelho, no sentido de não haver 
concordância com as medidas tidas como prioritárias de enxugamento e drenagem do solo, 
ao invés de se priorizar o saneamento dos domicílios e as medidas higiénicas. Condenou 
absolutamente o sistema de esgotos da cidade que para ele, no parecer, só foi relativamente 
criticado. Também apontou para um problema mais delicado com relação ao ofício da 
medicina, ao dizer que os primeiros casos epidêmicos “são sempre em segredo e o pior é 
que este segredo é profissional; por isto entendo que o congresso deve estigmatizar essa 
parte da família médica que dá atestado simulado para não perder a clientela, eles que 
deviam ser os primeiros a denunciar.” Assunto complicado este. Sequer foi rebatido pelos 
membros da comissão. Quanto às outras argumentações formuladas por Érico Coelho, 
foram todas rebatidas com reforço da idéia de que os esgotos tinham sim papel fundamental

Outros médicos sugeriram que a mesma autonomia das autoridades sanitárias do 
Rio de Janeiro fosse estendida às autoridades provinciais, pois o atrelamento destas ao 
poder central era um dos mais sérios impeditivos para a implementação efetiva das medidas 
sanitárias e de fiscalização. Esta recomendação foi acatada pela comissão responsável.
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na proliferação de doenças epidêmicas justamente por sua vinculação com as casas, sendo 
necessária a remodelação domiciliar.

Exauridas as discussões, foi proposto e aprovado um voto de louvor ao presidente 
do congresso e ao relator da comissão pelos trabalhos realizados. Em seguida foi 
apresentada uma máquina microfotográfica modificada e aperfeiçoada pelo Sr. Havelburg, 
junto a diversas preparações microscópicas fotografadas. Assim, a sessão foi encerrada com 
a façanha de se juntar o micro ao macro, planos grandiosos de reforma urbana, com a 
imagem dos infinitamente pequenos. Os últimos suspiros imperiais já anteviam o futuro 
próximo, no qual o tempo das remodelações sanitárias se misturou ao tempo dos 
microorganismos.

54 O encaminhamento do parecer foi acompanhado de um oficio assinado pelo presidente do congresso, 
Hilário Gouvêa, no qual registrou-se que a classe médica ficaria eximida de qualquer responsabilidade se o 
governo imperial, por ocasião da abertura do parlamento, não promovesse, com o maior rigor e desempenho, 
a decretação de leis que tomassem exequíveis as medidas recomendadas.” Revista Médica de São Paulo, 
1889, p. 166.
55 Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, pp.32 e 33. Grifo 
meu.

No entanto, como se sabe, mesmo havendo o encaminhamento do parecer ao 
ministro do Império, Barão de Loreto, tão logo encerrou-se o 2o. CBMC, os problemas 
sanitários não só continuaram a existir como se agravaram não só no Rio de Janeiro como 
em várias cidades do Brasil.54 E mais de 10 anos após a elaboração deste projeto de 

saneamento da capital federal, as autoridades republicanas foram alvo de críticas de um 
membro da classe médica carioca, Agostinho José de Souza Lima, já por ocasião do 4o. 
CBMC, em 1900:

“Se os iconoclastas que, pouco menos de dois meses depois, em 
1889, se encarregaram da nossa transformação política e social, e antes da 
azafama posta na derrubada promovida pelo empenho de não protelar a 
adaptação das nossas instituições à nova ordem de coisas, tivessem 
começado por voltar a sua atenção para as exigências da saúde pública, 
que são a lei suprema do povo, em qualquer forma de governo, se tivessem 
enfrentado resolutamente a solução deste problema, pondo em prática no 
Rio de Janeiro o plano de saneamento que acabava de receber o sufrágio 
de um congresso sob cuja responsabilidade devia correr o êxito do mesmo 
plano, de quantas calamidades não teriam poupado esta população?”.35
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Dois meses depois da ocorrência do 2o. CBMC, o Brasil tomava-se República. O 
entusiasmo do diretor da Revista Brazil Médico e um dos idealizadores dos congressos 
brasileiros de medicina, aparecia estampado no editorial do dia 15 de novembro de 1889 
intitulado “O renascimento da pátria.” Além das saudações republicanas e da esperança de 
redenção da nação numa nova era, Azevedo Sodré mostrou-se francamente anti- 
monarquista:

De fato, o 2o. CBMC aprovara uma série de medidas sanitárias para a cidade, 
naquele ano de 1889, atingida por um surto de febre amarela que fizera 2.155 vítimas, 
contabilizadas pelos censos estatísticos da época (Benchimol, 1990, p. 178). Os 
congressistas previram também o alargamento e prolongamento das ruas que se prestassem 
à ventilação da cidade pela brisa marítima e a abertura das praças que servissem de 
pulmões para as densas aglomerações populacionais que cresciam cada vez mais na capital. 

Para a realização destas medidas, necessariamente haveria a necessidade das demolições, 
sobretudo nas áreas centrais, o que só se concretizou de fato, no governo de Rodrigues 
Alves, no início do século XX, sendo Oswaldo Cruz, médico responsável pelas reformas 
sanitárias engendradas.56

56Na verdade, a polêmica em tomo da viabilidade de remoção de grandes contingentes populacionais do 
centro para as zonas periféricas da cidade do Rio de Janeiro já ocorria nos anos de 1870, em debates das 
comissões médicas e de engenharia, nomeadas pelo governo imperial para o melhoramento das condições 
sanitárias, principalmente nos momentos de eclosão epidêmica. A construção de avenidas na área central 
implicava um custo financeiro e político demasiado grande. As obras projetadas, então, se restringiram às 
zonas periféricas, induzindo novas ocupações (Benchimol, 1990, pp. 137-188).
57 Brazil Médico, ano 3, n. 42, 15/11/1889, p. 328, grifo do autor.

“O acontecimento de hoje, que considero decisivo, que encontrará 
eco em toda a vasta região do Brasil, do Equador ao Prata será 
forçosamente vitoriado (sic) e aplaudido, o acontecimento de hoje cujas 
benéficas consequências eu prevejo e asseguro, vêm atestar 
exuberantemente que o povo brasileiro não é um rebanho de carneiros, 
ignorante, dócil, atrasado, conduzido pela mão protetora do sábio, 
magnânimo e democrata D. Pedro de Alcântara. Não. Saberá a Europa 
culta, saberá a América, saberá o mundo inteiro, que de hoje em diante 
existe uma nacionalidade livre, autónoma que se imporá pelas qualidades 
morais, pelo adiantamento intelectual de seu povo, o qual conduzir-se-á de 
ora avante, sem peias, pela senda do progresso em busca dos elevados 
destinos que lhe estão fadados. - É a nação brasileira, que hoje redimiu-se, 
e que inscreveu o seu nome no livro da humanidade. ” 37
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Função na comissão
Presidente________
Secretário________
Segundo Secretário
Tesoureiro

A ocorrência da escolha pelos membros do 2o. CBMC de que o próximo encontro se 
daria na Bahia, deveu-se, em boa medida, à participação efetiva dos médicos da Bahia ali 
presentes, com destaque para o nome de Nina Rodrigues que, na época, já vinha se 
destacando no meio médico. Assim, também foram decididos os nomes que comporiam a 
comissão executiva, como mostra o quadro abaixo:

Nome_________________
José Francisco da Silva Lima
Manoel Victorino Pereira
Braz do Amaral__________
Raimundo Nina Rodrigues 

---------------------- -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—- ------------------—. ■ — “

Quadro 20: Comissão Organizadora do 3o. Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1890

Ao final, Azevedo Sodré fez uma referência à necessidade que teve aquele periódico 
em esquecer, por um momento, “seu caráter puramente científico e profissional” , pois não 
poderia ficar impassível diante daquele grandioso acontecimento, entendendo que a classe 
médica havia contribuído para a redenção da pátria e que, deveria registrar em suas colunas 
um “viva” ao exército libertador e a República Brasileira. Sua fala não estava isolada no 
seio da categoria médica e mesmo de outros setores científicos da sociedade. Por 

motivações variadas, acreditaram totalmente nas promessas de que ali, de fato, as coisas 
mudariam, o Brasil tomar-se-ia progressista e moderno. No caso daqueles médicos, 
reformas modemizadoras ocorreriam na faculdade de medicina e na organização sanitária 
do país, através de um conjunto eficiente de leis, de profissionais especializados, de 
equipamentos laboratoriais, de políticas de combate às epidemias. Quanto a eles, seria lhes 
reservado um papel mais significativo do que meros conselheiros científicos aos homens do 
poder. A República clamaria pelos “soldados da saúde” e estes serviriam a ela, claro, na 
posição de comando. O sonho estava semeado. No entanto, de imediato, nada disso se 
concretizou. Os médicos tiveram que conquistar seu espaço na nova ordem política e social 
que se instaurava e, apesar de tantas críticas aos mandos e desmandos dos partidos políticos 
dos tempos de Império, tiveram que se equilibrar no novo jogo, buscando alianças e cargos 
públicos, principalmente àqueles ligados à administração sanitária e à direção de 
estabelecimentos como hospitais, faculdades, institutos etc.

ro

Anais do Terceiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia. 1894, vol. 1.
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Para além de uma homenagem à antiga capital colonial, a escolha da Bahia como 

sede do 3o. CBMC, ocorrido em 1890, pode ser compreendida como resultado de um 

movimento dos médicos baianos que tanto quanto os fluminenses mantinham uma larga 

tradição no que se refere ao ensino médico, com a existência da Faculdade de Medicina; e 

da organização da classe a partir da Sociedade Médica da Bahia. Aliado a este movimento, 

os tumultos políticos decorrentes da transição do Império para a República favoreciam, de 

algum modo, a realização do encontro médico em solos menos agitados que o da capital 

federal.

A programação do 3o. CBMC estava bastante demarcada pelas pesquisas e trabalhos 

desenvolvidos pelos expoentes médicos da região. A divisão das seções científicas buscou 

abarcar as especialidades que ali estava se configurando como um campo fértil de atuação 

médica.60

A previsão inicial do calendário, seguindo a tradição dos dois primeiros congressos, 

era de que o 3o. CBMC iniciasse seus trabalhos em 15 de setembro de 1890, mas por 

sugestão do secretário executivo, o congresso foi adiado para 15 de outubro, em 

decorrência das eleições de deputados que comporiam a Assembléia responsável pela 

elaboração da Constituição da República chamadas para setembro daquele ano. Também 

foi decidido em reunião composta por médicos e farmacêuticos do estado baiano, que a 

Direção da Sociedade Médica da Bahia, junto à comissão executiva eleita, seriam 

encarregadas dos trabalhos preparatórios. Também foi aprovada a solicitação de apoio à 

Faculdade de Medicina da Bahia, na qual deveria ocorrer o encontro, bem como ao governo 

geral para a impressão dos anais. Por fim, foi solicitado dos sócios presentes da Sociedade 

Médica da Bahia o envio dos temas e questões que deveriam compor a programação 

científica do encontro.59

59 Ata da Reunião ocorrida em 15 de março de 1890, no Grémio Literário, Salvador. In: Anais do Terceiro 
Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia. 1894, vol. 1, p.7.
60 Pereira (2003) também chamou a atenção para a ênfase regional das seções científicas do V Congresso 
Brasileiro de Geografia, ocorrido em Salvador, já nos idos de 1916. Embora nacional, o evento foi 
marcadamente de caráter local, havendo na sessão climatologia e geografia médica, o destaque para as 
doenças comuns a Bahia, p. 153.

Não é de se estranhar que houvesse uma seção dedicada às questões de medicina 

legal, pois temas da sociologia racial e da criminologia, até então pouco discutidos nos



Seções Científicas Temas propostos de

Medicina
6

Cirurgia Geral
2

1

3

1

Dermatologia e Sifiligrafia

59
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Cirurgia Especial (oftalmologia, 
ginecologia, obstetrícia,
laringologia)

Medicina 
Geografia 
Profissional

Legal, 
Médica

Número 
trabalhos

Total: 6
Quadro 21: Seções científicas e temas do Terceiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1890'
* número referente aos dados contidos no volume 1 dos Anais. No total foram 24 apresentações

Farmacologia, História Natural, 
Matéria Médica e Terapêutica

61 Segundo Corrêa (2001), Nina Rodrigues apresentou três comunicações: uma sobre a epidemia de influenza 
na Bahia, onde relatou a única autópsia feita durante a epidemia, outra sobre a lepra na Bahia e outra sobre 
uma epidemia de convulsões na Bahia. Em todos eles pode-se conferir sua preocupação em observar 
cuidadosamente as circunstâncias locais, relacionando-as com a eclosão das doenças estudadas, (p. 115-116 e 
268)
62 Anais do Terceiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia. 1894, vol. 1.

Higiene, 
e Ética

encontros anteriores, estavam sendo gestados na Bahia por alguns médicos, entre eles, Nina 
Rodrigues, que se destacou por seus estudos a respeito da raça negra como elemento 
patológico na composição da população brasileira. Provavelmente teria sido ele, o 
responsável por sugerir os temas vinculados à 4a seção, bem de acordo com os seus 
estudos.61

14*

Nefrites, beribéri, verminoses, doenças tropicais, 
função hepática, renal e epidérmica em climas quentes, 
vesanias, aneurismas, tuberculose__________________
Procedimentos cirúrgicos abdominais, intestinais, 
estudo comparativo de operações pré e pós-listerianas 
na Bahia, tétano, tuberculose, aneurisma_____________
Funções visuais, filaria, oftalmia simpática, 
impaludismo e alterações visuais, pterigion, 
descolamento da retina, fibromas, afecções puerperais 
na Bahia, fistulas reto-vaginais, asma brônquica, 
afecções nasais_________________________________
Cisticercose, aclimatação dos estrangeiros, sistema de 
esgotos, patologia histórica, geográfica e nosológica 
das boubas, do maculo e dracontíase no Brasil, 
influência da raça africana no povo brasileiro: efeitos 
étnicos, morais, patológicos e sociais, interpretação da 
medicina legal sobre código criminal, responsabilidade 
médica perante a legislação, modificação do código à 
luz dos progressos da medicina e sociologia, 
arborização da cidade de Salvador, bócio endémico no 
Brasil (geografia, natureza e tratamento)____________
Estudo farmacológico do ácido salisílico, elixires, 
agentes terapêuticos capazes de substituir os anti
térmicos na flora brasileira, tônicos cardíacos, anti
térmicos, refrigeração nas febres típicas, administração 
dos sais de quinino na gravidez, possibilidade ou não de 
uma espécie produzir outra diferente, revulsivos, outras 
contribuições sobre matéria médica e terapêutica 
brasileiras_____________________________________
Dermatoses em diferentes raças, nefrites relacionadas 
às dermatoses, sífilis e centros nervosos, sífilis 
hereditária no Brasil, método e tratamento mercurial 
para a sífilis, lepra e sua contagiosidade, tratamento e 
profilaxia.
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Para Silva Lima estava clara a relação entre o fortalecimento dos congressos 
médicos com o fortalecimento da própria profissionalização da medicina no país. Suas

Observa-se também que nas sugestões temáticas propostas pela comissão 
organizadora, há ênfase não só para as doenças ocorridas em regiões de clima quente, como 
também uma preocupação com problemas locais da Bahia, fazendo da programação do 
congresso médico uma incursão na medicina geográfica tropical. O desafio maior parecia 
estar voltado para fenômenos ainda não conhecidos ou nomeados pelos europeus. Mas 
também foram contempladas, pelo menos nas temáticas, doenças que preocupavam a 
agenda médica não só do Brasil, como de outras partes do mundo, ou seja, a tuberculose e a 
lepra.

Dos 81 membros inscritos, número bem mais baixo se comparado ao número de 
participantes do Io. Congresso, 74 eram profissionais da Bahia. Os demais eram três do Rio 
de Janeiro, três de São Paulo e um de Minas Gerais. Esta desproporção demonstra tanto o 
abalo político daquele momento, contribuindo em parte para a ausência de grande número 
de médicos, quanto a regionalização deste encontro e, talvez, uma aceitação menos 
favorável à realização do 3o. CBMC em terras nordestinas por parte das elites médicas 
idealizadoras do evento63, embora a escolha do local tenha sido discutida e votada por 
ocasião do 2o. CBMC, como já foi dito anteriormente.64

A ideologia do progresso na região sul em contraposição à inércia do norte pautava 
o entendimento das diferenças regionais no país por grande parte das elites intelectuais. 
Neste sentido, é expressivo o trecho do discurso inaugural do presidente do 3o. CBMC, o 
médico José Francisco da Silva Lima, quando se referiu ao temor das classes médicas do 
Rio de Janeiro quanto à organização do próximo encontro pela Bahia, mas “que, apesar dos 
receios e apreensões dos próprios iniciadores do empreendimento, converteram aquela 
tentativa, quase temerária, em brilhante realidade.”65

63 Do Rio de Janeiro estavam inscritos Hilário Gouvêa, Ignácio Rezende e W. Havelburg. Lista dos Membros. 
Anais do Terceiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia, 1894, vol. 1, pp. IX-XIL
64 Lista dos Membros. Anais do Terceiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia, 1894, vol. 1, 
pp.IX-XI.
63 Sessão Inaugural. Discurso do Presidente do Congresso, Dr. Silva Lima. Anais do Terceiro Congresso 
Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia, 1894, vol. 1, p.22.
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Já o discurso de Pacífico Pereira, orador oficial do congresso, foi um verdadeiro 
tratado sobre o progresso da ciência médica no campo da experimentação na fisiologia, 
patologia e terapêutica. Havia um enaltecimento acerca das inovações trazidas pela 
bacteriologia e seu discurso foi permeado por inúmeras citações sobre as mais recentes 
descobertas laboratoriais consideradas:

Sobre a medicina no Brasil, Pacífico Pereira também demonstrou otimismo diante 
dos novos rumos tomados por "‘alguns espíritos mais esclarecidos.” Elogiou a reforma do

palavras voltaram-se para justificar a pertinência da realização dos congressos médicos 
brasileiros como uma forma de se vincular ao movimento mais amplo da organização 
médico-científica, que ocorria em várias partes do mundo, através dos encontros 
internacionais, antecedidos pelos congressos locais e associações científicas que 
remontavam a uma tradição muito maior do que os três anos da jovem tradição brasileira no 
movimento de organização dos congressos médicos. Para ele, o Brasil ainda não estava 
preparado para sediar um congresso internacional de medicina, nem mesmo exclusivamente 
americano. “Mais tarde, por enquanto creio que não.” Todavia, havia otimismo a respeito 
da sequência dos três congressos médicos ocorridos desde 1888, pois “diante do sucesso 
inesperado, (...) a evidência dos fatos, que já se acham registrados nos anais dos nossos 
progressos, abrem um brilhante período na história da medicina brasileira.”66

66 Sessão Inaugural. Discurso do Presidente do Congresso, Dr. Silva Lima. Anais do Terceiro Congresso 
Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Bahia, 1894, vol. 1, pp. 17 e 22.
67 Discurso do orador oficial do congresso, Dr. Pacífico Pereira. Anais do 3o Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia Bahia, 1894, vol. 1, p. 31.

“A revolução que tem produzido o método experimental na 
fisiologia, patologia e terapêutica, os constantes progressos que na prática 
médica tem introduzido a investigação científica transformaram a clínica, de 
mero empirismo que era outrora, na dedução racional do conhecimento da 
natureza dos processos mórbidos e da ação fisiológica dos medicamentos. 
(..)Pasteur, o grande fundador da bacteriologia, e Lister, o célebre 
iniciador da anti-sepsia cirúrgica, são o exemplo admirável de quanto pode 
o espírito de investigação nessa nobre tarefa a que se dedica uma vida 
inteira de sacrifícios e abnegações. ”67
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ensino médico de 1885, fez votos para que a nascente república atentasse para o progresso 
das ciências e exaltou o papel da educação para a construção de uma sólida nação.

68 Além dos médicos citados, faria parte da comissão organizadora Pereira Barreto.
69 No Boletim da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Tibério de Almeida fez alusões à gentileza 
dos baianos em termos de receptividade aos paulistas, por ocasião do 3o. CBMC. A respeito da escolha de 
São Paulo para sede do próximo congresso, expressou-se da seguinte forma: “A Bahia assim procedendo, não 
deu somente uma prova de elevada consideração a S. Paulo, terra rica de tradições gloriosas, notável pela 
benemerência de seus filhos ilustres e admirada pela sua prosperidade e riqueza. A classe médica baiana 
oferecia a dos seus colegas paulistas o ensejo de inventariarem os seus cabedais científicos” (Netto, 1916, p. 
83). Alguns anos mais tarde, em 1903, numa visita de Nina Rodrigues a São Paulo, este foi homenageado por 
vários dos principais médicos e advogados (Corrêa, 275-276), denotando que as relações amistosas entre os 
expoentes médicos da Bahia e de São Paulo se mantiveram.

Segundo decisão da assembleia de encerramento do 3o. CBMC, o próximo evento 
deveria ser realizado em São Paulo. Embora contasse com a presença de apenas dois 
médicos paulistas - o Barão de Jaguará, escolhido para a presidência da comissão 
organizadora e Carlos Botelho, também membro da comissão - a deliberação pela sede do 
próximo evento demonstra o crescimento da importância médica desta região e de sua 
capacidade de articulação, uma vez que estava prevista nos primeiros estatutos sobre os 
congressos, a realização destes somente na capital federal e na Bahia.68 Pode-se aferir que, 
na cordialidade das relações entre São Paulo e Bahia, além das constantes trocas de elogios 
registradas em periódicos e outros documentos e do “voto de confiança” depositado pelos 
baianos à capacidade de São Paulo sediar um congresso de abrangência nacional69, 
ensaiava-se ali, talvez, a possibilidade de uma nova aliança em contraposição ao 
predomínio dos médicos da capital federal, no que tange às decisões mais importantes da 
profissão. Em tempos de elogios à descentralização e à participação mais equilibrada no 
cenário das decisões - pelo menos no nível dos calorosos discursos republicanos - a união

Observando os temas abordados, verifica-se que houve a preocupação clínica com 
relação a algumas enfermidades e anomalias relacionadas ao sistema urinário, digestivo, 
obstetrícia e dermatologia. Tanto no discurso de Silva Lima como o de Pacífico Pereira, 
percebe-se que a tônica dada ao 3o. CBMC mesclava positivismo e medicina experimental, 
bases nas quais a medicina e o ensino médico na Bahia queria respaldar-se, com o adendo 
das contribuições originais que os “médicos do norte” poderiam oferecer à medicina 
nacional.
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entre médicos da Bahia e de São Paulo poderia alterar a arena que até então se encontrava a 
medicina no país.

As justificativas dadas pelos médicos contemporâneos à não ocorrência do encontro 
em São Paulo foram absolutamente imprecisas e vagas. Segundo Ayres Netto, a SMCSP 
nomeou uma comissão para elaborar as bases do encontro que deveria ocorrer em outubro 
de 1897, e decidiu-se pelas teses oficiais que seriam apresentadas sobre, entre outros temas,

Após a realização do 3o. CBMC, decorreram praticamente dez anos para que o 
próximo encontro viesse a acontecer. Como se sabe, São Paulo não tinha uma Faculdade de 
Medicina e os debates em tomo desta questão foram bastante tumultuados, pois havia os 
defensores e os opositores ao projeto de criação de uma escola de medicina na capital do 
café.70 No entanto, já naquele momento havia um intenso movimento de organização 

médico-sanitária em São Paulo, atrelada à preocupação com o crescimento populacional, o 
saneamento e a urbanização das cidades. Em 1891 foi criado o Serviço Sanitário do Estado 
de São Paulo que tomou as rédeas administrativas de várias instituições existentes ligadas à 
atuação médica, bem como propiciou a instalação de novas, pautadas no que havia de mais 
inovador em termos de diagnósticos e profilaxias na época, ou seja, os laboratórios 
bacteriológicos e sorológicos.71 Além disto, uma das organizações médicas paulistas de 
maior expressividade teve como data de fundação o ano de 1895, quando se oficializou a 
criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo.12 Não foi à toa que, a partir 
desta data, os trabalhos relativos à realização do Quarto Congresso tivessem sido 
retomados. Em 1896, a organização do congresso foi o principal tema de discussões da 
Sociedade (Teixeira, 2001, pp. 87-88). Chegou-se a elaborar um programa para o 
Congresso.73

70 Data de 1891 o projeto de criação de uma faculdade de medicina em São Paulo, no entanto ela só foi 
fundada em 1912.
71 Entre vários estudos que se dedicaram à história da medicina e saúde pública em São Paulo, ver Ribeiro, 
1993; Telarolli, 1996 e Almeida, 2003.
72 Doravante SMCSP. Para saber mais sobre esta Sociedade, consultar Teixeira, 2001.
73 Para conferir as seções científicas formuladas, ver Teixeira, 2001, p. 88, nota 53 e p. 90.
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Houve grande dedicação de Cezário Motta, membro da comissão que, muito 
empenhado na realização do congresso e estando no Rio, solicitou apoio do presidente da 
República e de membros da classe médica fluminense os quais o receberam bem Em São 
Paulo, os médicos buscaram apoio do governo paulista, na época Campos Salles era o 
presidente do Estado e prometeu auxílio.

Aparentemente a situação era favorável, haja vista a solidariedade política do 
presidente do país e do governador de São Paulo. No entanto, as entranhas do poder 
guardam adversidades nem sempre perceptíveis num primeiro momento. O pedido de 
subvenção foi submetido ao corpo legislativo, transitou pela Câmara dos Deputados, mas o 
Senado deixou passar o prazo, sem aprovar o crédito solicitado para o evento. Nos 
documentos pesquisados não foi encontrada nenhuma referência sobre a possibilidade de 
uma intermediação feita pela SMCRJ para resolver o impasse. Os membros nomeados pela 
SMCSP, desgostosos com aquela situação, depuseram seus cargos definitivamente, apesar 
dos protestos de alguns médicos do Estado, como Miranda de Azevedo (Netto, 1916: 83- 
84).

A previsão era a de que viesse a ocorrer em novembro de 1896, mas pelos dados 
obtidos, não se pode afirmar que tenha ocorrido, pois não foram constatados registros nem

Neste intervalo, os médicos da Bahia novamente se articulavam para organizar um 
novo congresso, desta vez, de caráter regional. Tratava-se do Congresso Baiano de 
Medicina e Cirurgia, idealizado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia que acatou a 
proposta de seu vice-presidente Alfredo Britto para realização do evento, feita no final de 
1895. Chegou-se a divulgar os estatutos em algumas revistas médicas do país, pois 
intentavam atrair participantes de outras partes do Brasil e até do exterior. Havia uma 
grande expectativa da participação dos bacharéis em Direito na seção de Medicina Pública 
que englobava, como se viu no 3o. CBMC, a medicina legal.

mortalidade infantil, febre amarela, beribéri, ancilostomíase, anti-sepsia cirúrgica, história e 
estatística da cirurgia em São Paulo e farmacopéia brasileira.74

74 Muitos dos temas aqui sugeridos foram incorporados na nova proposta de programação, organizada pela 
SMCRJ que, no final daquele ano, assumiu a responsabilidade pela organização do 4o. CBMC.
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comentários nas revistas pesquisadas após a nota de divulgação.75 Pela natureza do evento 
proposto, pode-se dizer que a demora na realização do 4o. CBMC, que bem poderia nem ser 
realizado, talvez tivesse aguçado em alguns membros da comunidade médica da Bahia a 
iniciativa de um encontro local, com a vantagem de atender mais diretamente as demandas 
e interesses dos pesquisadores e médicos das instituições ali existentes, como a Faculdade 
de Medicina da Bahia, a Sociedade de Medicina e Cirurgia e a Sociedade de Medicina 
Legal.

Em junho de 1898 a comissão executiva foi modificada e a realização do congresso 
ficou prevista para 1900, quarto centenário da “descoberta do Brasil”. A sua organização 
final ficou assim:

Função na Comissão
Presidente________
Secretário Geral 
Tesoureiro

Nome_______________
Henrique Guedes de Mello
Carlos Costa__________
Francisco Campello_____
Quadro 22: Comissão Organizadora do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1900

75 A matéria referente ao Congresso Baiano de Medicina e Cirurgia foi publicada na Revista Brazil Médico, n. 
12, ano X, no dia 22 de março de 1896.
76 A comissão aclamada foi composta pelos doutores Oscar Bulhões, presidente; Alfredo Nascimento 
secretário-geral e Francisco Campello, tesoureiro. Ver Netto. 1916, p. 84.
77 O autor do texto assinado com as iniciais C. S. referia-se aqui ao Congresso Científico Latino-Americano 
realizado em 1898, no qual a seção médica havia conseguido reunir pouco mais de 50 médicos, sendo que 
nenhum era brasileiro. Brazil Médico, ano XII, n. 23, 15 de junho de 1898, p. 210.
78 Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901.

Ainda no ano de 1897 recomeçaram novas negociações no Rio de Janeiro a respeito 
da realização do CBMC. No dia 05 de setembro ocorreu uma reunião que contou com a 
presença de 75 médicos que aprovaram para 1898 a realização do 4o. CBMC e que 
aclamaram uma nova comissão executiva responsável pelo encaminhamento.76 Mas a 
situação ainda parecia bastante confusa. O congresso previsto para junho daquele ano mais 
uma vez, gorou. Um boletim publicado em 1898 na revista Brazil Médico lamentava o fato 
ocorrido e aproveitava a oportunidade para, numa espécie de desabafo, se referir à 
comunidade médica da América do Sul, que para o autor, no geral, ainda estava muito 
longe da apregoada confraternização médica sul-americana.77
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Foram 40 sugestões de temas, mas a comissão organizadora deixou claro que outros 
assuntos também poderiam ser abordados, desde que estivessem de acordo com as normas 
regimentais do congresso.

Estudo original sobre assunto importante da patologia brasileira__________________________________
Estudo original terapêutico ou farmacêutico sobre agente medicamentoso___________________________
Estudo original sobre assunto de higiene referente ao Brasil _________________________________
Quadro 23: temas para memória a prémio do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 
19OO80

Seções Científicas
Geral

Cirurgia em Geral______________
Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria 
Dermatologia e Sifiligrafia_______
Oftalmologia, Laringologia, Otologia 
Ciências Físicas e Biológicas

Os temas sugeridos para as memórias e teses abarcavam da mesma maneira que o 
congresso anterior, diversas especialidades médicas, mas a ênfase foi dada ao que era 

considerado assunto de interesse coletivo e que deveria ser discutido em sessões gerais. Ali 
estariam incluídos os assuntos de higiene, medicina legal, patologia, entre outros como se 
pode ver no quadro abaixo:

Áreas abrangidas__________________________
patologia geral, patologia indígena, medicina pública: 
medicina legal, higiene social, demografia, geografia 
médica, deontologia médica)__________________
patologia e clínica médica, terapêutica, psiquiatria, 
neuropatologia____________________________
patologia e clínica cirúrgicas 
*

física, química médicas, zoologia e botânica médicas, 
antropologia, farmacologia e microbiologiag-J

Quadro 24: Seções científicas do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1900
*não foi espgcificado

rotina dos congressos: prémios em forma de medalhas de ouro, prata e menção honrosa às 
três melhores memórias apresentadas, conferidas por um júri ad hoc, que deveria se 
pronunciar sobre o mérito dos trabalhos antes da abertura do Congresso.79

79Artigo 10°. Estatutos. Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, 
vol. 1, p. 8. 
oa

Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, vol. 1.
O 1

Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, vol. 1.
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Em junho de 1900, finalmente o 4o. CBMC foi inaugurado. Conciliou-se a 
ocorrência do evento naquele ano com as comemorações oficiais dos 400 anos do 
“descobrimento do Brasil.” O encontro ocorreu nas dependências da Academia Nacional de

Io. Febre amarela____________________________________________________________________
2o. Beribéri________________________________________________________________________
3o. Tuberculose_____________________________________________________________________
4o. “Paludismo”_____________________________________________________________________
5o. “Tifismo”_______________________________________________________________________
6o. Paralisias periféricas_______________________________________________________________
T. Psicoses________________________________________________________________________
8°. Neurastenia______________________________________________________________________
9°. Soroterapia______________________________________________________________________
10°. Opoterapia_____________________________________________________________________
1 Io. Eletroterapia____________________________________________________________________
12°, Hidrologia médica brasileira________________________________________________________
13°. Terapêutica_____________________________________________________________________
14°, Codificação da farmacopéia brasileira_________________________________________________
15°. Cirurgia Plástica_________________________________________________________________
16°. Laparotomias___________________________________________________________________
17°. Intervenção cirúrgica nos grandes traumatismos__________________________________________
18°. Intervenção cirúrgica nas afecções cérebro-medulares______________________________________
19°. Intervenção cirúrgica nos tumores hemorroidários_________________________________________
20°, Intervenção cirúrgica na hipertrofia da próstata___________________________________________
21°, Intervenção operatória nas luxações traumáticas irredutíveis__________________________________
22°. Etiologia das afecções uterinas_______________________________________________________
23°. Prolapsos genitais________________________________________________________________
24°, Moléstias parasitárias_____________________________________________________________
25°. Dermatoses mais frequentes no Brasil__________________________________________________
26°. Linfàngites__________ ___________________________________________________________
27°. Lepra___________________________________________________________________ _
28°. Sífilis na concepção_______________________________________________________________
29°. Valor “semeiótico” das afecções oculares_______________________________________________
30°. Manifestações oculares da lepra___________________ __________________________________
31°. Causas da cegueira no Brasil________________________________________________________
32°, “Morbilidade” Infantil_____________________________________________________________
33°. Assistência da infância__________________________________________________ __________
34°. Assistência pública______
35°. Climatologia geral do Brasil________________________________________________________ _
36°. Geografia médica brasileira_______________________________________
37°, Influência do solo e dos esgotos na salubridade___________________________________________
38°. Influência dos domicilios sobre a salubridade____________________________________________
39°. Influência do porto na salubridade do Rio de Janeiro_______________________________________
40°, Endemias e epidemias no Brasil______________________________________________________
Quadro 25: Temas sugeridos para memórias e teses do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia 190082

Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, vol. 1.
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Medicina, o que demonstra uma reaproximaçào desta instituição com a SMCRJ, no que se 
refere à organização da classe médica brasileira em tomo dos congressos. Atente-se para o 
fato de que a Academia Nacional de Medicina também se fez representar nos congressos 
médicos da América Latina oficialmente antes da própria SMCRJ.

Agostinho José de Souza Lima, enquanto orador oficial, remeteu suas palavras a 
algumas das questões de saúde pública mais preocupantes naquele momento tais como a 

tuberculose, a lepra, a febre amarela, a peste bubônica e as doenças tropicais. Tanto em seu 
discurso, quanto no discurso do médico Henrique Guedes de Mello, presidente do 
Congresso, destacou-se a história de uma tradição médica que se consolidava no país, 
através da realização dos congressos médicos, num tom festivo de que a comunidade 

médica crescia junto à nação que comemorava seus 400 anos. Parecia ser um momento de 
congraçamento, no qual a invenção de duas tradições - uma da comunidade médica 
representativa de uma medicina nacional e outra, das autoridades públicas e das elites 
dominantes - se encontravam harmonicamente rumo ao destino da modernização do país, 

camuflando as incertezas da época, incluindo aí os enigmas epidêmicos.

83 Guimarães (1997) discute a conjugação da data do centenário da Independência do Brasil, em 1922, com a 
iniciativa de organização de um Congresso Internacional de História da América enquanto parte das 
comemorações.

O ano de 1900 foi o coroamento da idéia de “centenário” que no último quartel do 
século XIX havia se espalhado pelo ocidente, ou seja, a idéia de comemoração especial do 
centésimo aniversário dos grandes fatos.83 A celebração das efemérides nacionais ou 

internacionais em cenários propícios como eram os das exposições, feiras, congressos e 
reuniões públicas disfarçava o revigoramento das disputas nacionais em meio à expansão 
dos impérios europeus e possibilitava a ilusão de entrelaçamento fraterno dos povos. 
(Hardman, 1988, p. 60) Tal como ocorreu nos Estados Unidos por ocasião do centenário de 
sua independência, em 1876 e na França, quando se comemorou o centenário da Revolução 
Francesa, em 1900, havia um fato histórico que perpassava toda a civilização ocidental, ou 
seja, a mudança do século que deveria ser calorosamente comemorada pelas nações, 
embora houvesse discordâncias em considerá-lo como fim do século XIX ou como o início 
do século XX (Shwarcz & Costa 2000, p. 45-61). Até uma Exposição Universal foi 
organizada em Paris, tendo como tema comemorativo, o ano de 1900. Seus organizadores a
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A festa de civilização na Europa, mais especificamente em Paris na virada do 
século, de certa forma, acobertou os esforços do “aniversário da nação brasileira.” Se na 

virada para o século XX houve uma intensificação das reuniões e congressos profissionais 
no Brasil, ampliando a variedade de temas a serem discutidos, os olhos curiosos dos 
homens de ciência do Brasil pareciam muito mais atraídos pelos fogos de artifício dos céus 
parisienses.

projetaram como síntese do século XIX, uma espécie de balanço das realizações e 
conquistas e reforço da idéia de progresso como filosofia do século que se iniciava.84

Como parte das comemorações do quarto centenário, além do Congresso de 
Medicina, ocorreram o Congresso Jurídico, o Congresso de Engenharia e Indústria e a 
Exposição Artístico-Industrial Fluminense (Kuhlmann Jr, 2002, p. 117). Mas em Paris 
ocorria a Exposição e alguns felizardos brasileiros se deslocaram para lá. Entre eles, claro, 
alguns médicos. Interessante notar que os mesmos, muitas vezes, não participavam destes 
eventos enquanto representantes oficiais, o que gerava muito ressentimento com o Estado 

Brasileiro, sem no entanto, se referirem frontalmente às autoridades governamentais do 
oe

país. E lá estava, direto da Bahia para Paris, Manoel Victorino Pereira, que acabou se 

tomando, por suas correspondências particulares com Azevedo Sodré, um dos 
correspondentes internacionais para a revista Brazil Médico, pois além dele havia ainda um 
correspondente especial de fato - L. Blottière - que enviava periodicamente longas notícias 
sobre o que estava ocorrendo na Exposição. Azevedo Sodré justificou a publicação na 
íntegra de todas estas correspondências, porque eram mais de interesse científico do que 
particular. Afinal, destacaram em suas esmeradas linhas, com o requinte de detalhes, toda a 
dinâmica da exposição com ênfase para os eventos ligados à medicina. De mais de uma 
centena de congressos que ocorriam naquela vastidão de maravilhas, nove estavam 
relacionados diretamente com a medicina86, sem falar naqueles voltados para áreas de

84 Uma análise mais detida a respeito da Exposição Universal de 1900 e de outros eventos pode ser 
encontrada em Pesavento, 1997.
85 Segundo correspondência enviada por Manoel Pereira, muitos países da América Latina enviaram 
delegados oficiais para as atividades médico-científicas da Exposição, menos o Brasil. No entanto, por 
ocasião do XIII Congresso Internacional de Medicina e Cirurgia, a comissão organizadora dedicou dois 
lugares da presidência de honra aos professores brasileiros que ali estavam: M. Adriasola e Moncorvo. Brazil 
Médico, ano 14, n. 41, 01/11/1900, p. 369.
86 Os congressos médicos instaurados por ocasião da Exposição de Paris foram: Congresso de Medicina 
Profissional e de Odontologia, Congresso de Imprensa Médica, XIII Congresso Internacional de Medicina,
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interesse, como a Farmácia, Psicologia, Assistência Social e Estudantes, entre outros. Além 
disso, centenas de pavilhões interessantes de várias partes do mundo, multidões e idiomas 

diferentes, sem falar nos atrativos da própria cidade, com seus museus, institutos, hospitais, 
galerias, monumentos, praças, ruas arborizadas, enfim Paris!

Na verdade, tanto Victorino Pereira quanto L. Blottière proporcionaram uma 
verdadeira viagem pela Exposição de Paris aos leitores de ontem e de hoje, através das suas 
cartas, pois os homens tinham mesmo os dotes de elegantes narradores.

Embora a Revista fizesse também a cobertura do 4o. CBMC, não se pode comparar 
o número de páginas dedicadas às correspondências da França com as dedicadas às notícias 
do congresso, que se restringiram, como de praxe, a reproduzir boa parte da publicação do 

material que comporia posteriormente os anais, sem grandes comentários a respeito de suas 
iniciativas. Mas elas ocorreram, junto ao apoio formal das autoridades mais representativas 
do governo federal.

A presença do presidente da República, Campos Salles na abertura do 4o. CBMC foi 
fundamental para simbolizar a união da classe médica com os dirigentes republicanos que 
apoiaram sistematicamente o evento com recursos financeiros e com a garantia de 
publicação dos anais. Além do presidente, outras autoridades estiveram na cerimónia como 
ministros, o prefeito do Distrito Federal e a Associação do “Quarto Centenário do 
Descobrimento do Brasil. ”

Congresso de Higiene e de Demografia, Congresso de Eletrologia e Radiografia Médica, Congresso de 
Hipnotismo, Congresso de Dermatologia, Congresso de Sifiligrafia, Congresso de Arte Dentária. Os números 
são impressionantes até para os dias de hoje. Segundo as informações obtidas nestas correspondências, o XIII 
Congresso Internacional de Medicina reuniu 6000 membros. No entanto, esta era a média frequente destes 
eventos internacionais no início do século XX. Brazil Médico, ano 14, n. 39, 15/10/1900, p.349.

O encontro teve a adesão de 188 médicos de vários estados do país, no entanto, 
contou com a presença de 101 membros da classe médica, a grande maioria da capital 
federal. Interessante notar que dos poucos membros da delegação paulista, ao todo 11, entre 
eles, expoentes importantes como Pereira Barreto, Miranda Azevedo, Arnaldo de Carvalho 
e Clemente Ferreira, apenas um compareceu, Victor Godinho, o que parece demonstrar que 
a realização do congresso naqueles termos, não havia agradado a classe médica paulista.



229

Foram 12 sessões ordinárias ocorridas entre os dias 18 e 30 de junho daquele ano. 
Dos temas propostos pela comissão organizadora, puderam ser conferidas a publicação de 

várias memórias vinculadaS a eles na seção de medicina geral, entre elas um estudo de 
Oswaldo Cruz a respeito do diagnóstico microscópico da peste bubônica, outro de 
Clemente Ferreira sobre sanatórios populares no Brasil e outro de Zeferino Meireles sobre 
diagnóstico da malária.87

Os problemas enfrentados pelos serviços de saúde pública detiveram boa parte das 
comunicações e debates médicos. Naquele período, entre outros problemas epidêmicos, a 
pior ameaçava vinha da peste bubônica, que já começava a surgir em diversas cidades 
litorâneas como Santos e Rio de Janeiro, causando diversas dúvidas e receios quanto ao 
diagnóstico positivo de alguns casos existentes.88 Com relação A esta polêmica, no furor da 

discussão, da qual houve participação intensa de Vitor Godinho, Oswaldo Cruz, Carlos 
Seidl, Eduardo Meirelles e do recém-chegado médico italiano Camillo Temi, entre outros, 
o presidente do Congresso alertou da necessidade de que aquele foro teria de se posicionar 
perante o povo. Alguns acreditavam que haveria efeito moral caso o Congresso afirmasse a 
existência da peste e os serviços de desinfecção e diagnóstico seriam mais efetivos. No 
entanto, a maioria negou a proposta de votação, pois alegaram que o Congresso não tinha 
competência para decidir sobre tão grave problema. Realmente, o tema da peste bubônica 
não apareceu nas deliberações finais do 4°.CBMC.

Um outro assunto de interesse ao profissional da medicina que se consolidou como 
encaminhamento prático foi o da reforma de ensino médico. Vitor Godinho e Carlos Seidl, 
ambos representando respectivamente dois importantes periódicos médicos do período, a 
Revista Médica de São Paulo e o Brazil Médico, propuseram a autorização para que a mesa 
diretiva do 4°.CBMC, em nome do mesmo, solicitasse perante o Poder Legislativo, a

87 Seção de Medicina. Memórias apresentadas. Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de 
Janeiro, 1901, volume 2, p. 1.
88 Para um acompanhamento dos desdobramentos da eclosão da peste bubônica em 1900 nos serviços de 
saúde pública e na organização de novos institutos com vistas à produção do soro antipestoso, consultar 
Benchimol e Teixeira, 1990.
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criação “inadiável” de duas novas cadeiras nas faculdades de medicina de todo o país: uma 
de Patologia e Clínica Tropicais e outra de Bacteriologia e Microscopia Clínicas89.

Ao final, foram organizadas comissões médicas, com as seguintes missões: 
fundação de uma maternidade, promoção de um Congresso de Profilaxia contra a sífilis, 
fundação de um sanatório, prevenção da oftalmia purulenta e consequente cegueira e, 
solicitação ao Poder Legislativo de uma “verdadeira doutrina” que complementasse o 
princípio constitucional da liberdade profissional. A questão da mortalidade infantil 
também teve destaque com a premiação de 2o. lugar à memória apresentada por Moncorvo 
Filho, médico que dedicou seus estudos à pediatria e fundador do Instituto de Proteção e 
Assistência à Infancia do Rio de Janeiro em 1899.90 Ao final, deliberou-se que o 5o. CBMC 
seria realizado novamente na cidade do Rio de Janeiro, em 1903. Mas, houve muita 
discussão a respeito do local de realização do evento, inclusive porque este congresso, ao 
contrário dos que o antecederam, teve uma participação mais diversificada com relação aos 
demais estados do país, como se pode ver no quadro abaixo:

Não se sabe se houve mesmo a representação oficial do congresso diante do 
govemo, mas é possível afirmar que a questão foi adiada ainda por alguns anos, pois as 
reformas só ocorreram bem mais tarde, sobretudo com relação à medicina tropical, 
instituída no final da década de 10 do século passado. O que se destaca nesta passagem, é o 
fato de haver já no início do século XX uma demanda profissional no Brasil pela 
institucionalização da medicina tropical enquanto disciplina do curso, identificando-a 
menos com a definição européia de estudos sobre “doenças exóticas” e mais como um 
campo especializado e original que só os estudos in loco poderia possibilitar. Em outras 
palavras, a busca pela formação de especialistas em uma medicina autónoma e nacional, na 
qual a geografia médica, aliada aos novos métodos de pesquisa laboratorial, vinha se 
consolidando.

89 Comunicações. Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, volume 2, p. 
74.
90 Não houve premiação para o Io. colocado nem na área de Higiene (outra memória sobre mortalidade 
infantil e sífilis obteve o 3o. lugar), nem para as memórias sobre farmacologia e terapêutica, cabendo apenas 
menção honrosa a estes.



Número de inscritosEstados

| Rio de Janeiro 137 (132 da capital)

| Bahia 18

| São Paulo 11

| Minas Gerais 4

| Pernambuco 3

| Pará 3

| Rio Grande do Suí 2

| Piauí 2

| Sergipe 2

| Alagoas 1

| Ceará 1

| Maranhão 1

| Rio Grande do Noite 1

| Paraná 1

| Santa Catarina 1

Participantes: 101
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| Total: | Inscritos: 188
Quadro 26: Número de adesões e participações no Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 
190091

O papel da divulgação do evento parece ter sido mais efetivo. O próprio estatuto 
previa um novo agente do congresso médico, os delegados estaduais que foram contatados 
previamente pela comissão organizadora incumbidos das correspondências, recepção e 
envio dos trabalhos, enfim da função mediadora entre médicos, associações locais e a 
comissão central do congresso92. Durante o evento, houve até a proposta de um voto de 
reconhecimento pela presença de representantes de lugares tão distantes, caso daqueles que 
vieram por exemplo de Sergipe, Bahia e até do Pará.93

9! Anais do Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, vol. 1.
92 Artigo 12 do Regimento. Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1901, p. 8.
93 O representante do Pará presente na reunião médica de 1900 era João Godinho.
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'‘Estou bem certo que de todas as cidades do Brasil o Rio de Janeiro 
é que reúne melhores condições para a realização de um Congresso; mas 
este Congresso antes de tudo é brasileiro e a proposta do Dr. Carlos Costa 
parece já indicar a Capital Federal como lugar onde o Congresso deve se 
reunir; tanto, que já conta com os médicos Deputados de outros Estados. 
Ora, este Congresso sendo brasileiro, como disse, e aqui já se tendo reunido 
três e na Bahia um, que devo dizer desempenhou-se perfeitamente, 
aproveitaria a ocasião para propor à Casa a designação de outra cidade do 
Brasil em que ele tivesse lugar, se bem que esta Capital e Bahia sejam os 
lugares mais apropriados. Proponho que seja outra a cidade escolhida, 

 „_________ ”94

A concepção aqui de que o Rio de Janeiro e a Bahia seriam lugares mais 
apropriados à realização dos congressos, reporta-se à existência das Faculdades de 
Medicina. Não se levava em conta a existência da Faculdade Livre de Medicina fundada 
em 1898 em Porto Alegre, num Estado que diferia abertamente com relação à legislação 
federal, inclusive a respeito do ensino superior.95

Esta nova situação deu margem para se discutir acerca dos futuros congressos de 
medicina. Até mesmo alguns médicos cariocas apoiavam a idéia de que o congresso 
pudesse ser em outra cidade. Rodrigues Doria, por exemplo, protestou contra a proposta de 
Carlos Costa de haver alteração do calendário para 1903, levando em consideração a 
reunião que deveria ocorrer do Congresso Legislativo na capital federal, favorecendo a 
presença de um número maior de médicos de outros Estados. Ou seja, implicitamente em 

sua fala, já estava decidido que o próximo encontro seria no Rio de Janeiro. Rodrigues 
Doria assim se manifestou:

O próprio presidente do Congresso Henrique Guedes Mello intercedeu para que os 
congressos se mantivessem na capital, pois havia sido muito difícil a realização do 3o. 
encontro na Bahia e, São Paulo, não se mostrava apto, até porque teve pouca participação 
naquele evento. Após a decisão de que o próximo evento seria novamente na capital

94 Sua posição foi uma exceção. Sessão de Encerramento. Quarto Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia. Rio de Janeiro, Io. v, 1901, p. 46.
95 Em 1898 foi fundada a Faculdade Livre de Medicina e Farmácia de Porto Alegre, resultado da fusão da 
Escola de Farmácia de 1895 e da Escola de Partos de 1897. Para outras informações sobre a Faculdade e 
medicina no Rio Grande do Sul, ver Weber, 1999.
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federal, paradoxalmente, talvez por consideração às colocações a respeito da participação 
de outras partes do Brasil, formulou um voto para que o congresso pudesse se reunir em 
outras cidades do Brasil desde que previamente assegurado o bom êxito. Claro que, aqui, se 
referia indiretamente ao que havia ocorrido com relação a São Paulo. E o bom êxito 
significava, por exemplo, que os médicos do Rio de Janeiro, pelo número que formavam, 
tivessem a garantia de transporte para Estados longínquos, pois muitos não poderiam, a 

expensas próprias, custear as viagens. E o contrário também não procederia com relação 
aos médicos que tinham de se deslocar até a capital federal? Pelo visto, para o Presidente 
do 4o. CBMC e muitos outros ali presentes, não. Consagrava-se ali uma hierarquização da 
“grande família médica brasileira” que, já timidamente, começava a ser contestada.

Se o congresso de 1900 foi marcado por algumas discussões a respeito da terrível 
ameaça da peste bubônica em costas brasileiras, o 5o. CBMC pode ser considerado o 
“congresso da febre amarela”, pois as discussões mais pungentes a respeito de seu combate 
e profilaxia estavam se passando justamente naquele momento.96

É importante destacar que os primeiros anos do século XX foram marcados por 
acirrados debates médicos sobre as novas teorias que buscavam explicar o surgimento e a 
forma de transmissão de diversas doenças, principalmente aquelas de caráter epidêmico 
como a febre amarela. Como já se viu no capítulo 2, o debate sobre a febre amarela foi 
intenso no início do século XX e ganhou contornos específicos, dependendo do lugar de

A partir de 1900, com a divulgação dos trabalhos realizados pela comissão de 
médicos do exército norte-americano em Cuba, liderada por Walter Reed, a teoria de 
transmissão da febre amarela por um mosquito ganhou maior projeção internacional. 
Paralelo àqueles estudos de cunho marcadamente imperialista, no Brasil, diversos 
pesquisadores desenvolviam suas pesquisas e trabalhos, seguindo o princípio teórico de 
Cario Juan Finlay, primeiro médico cubano que nos idos de 1880 havia creditado ao 
mosquito a transmissão da doença.

96 Naquele ano, também ocorreu a contratação do então jovem pesquisador Oswaldo Cruz, do Instituto 
Soroterápico Federal, como diretor geral de Saúde Pública.



| Seções Científicas | Número de trabalhos apresentados ]
| Medicina Geral 9

| Cirurgia 7

| Oftalmologia, Laringologia e Otologia 1

| Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria 4

| Sifiligrafia e Dermatologia 2

| Comunicações 6

| Memórias | Medicina: 8 Ginecologia e Pediatria 6

43
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A programação científica e a organização do evento mantiveram os mesmos princípios 
do congresso anterior em termos de estatuto e regimento. As comunicações e memórias foram 
divididas em 6 seções, havendo um maior número de trabalhos na seção de medicina que 
abarcou além das questões patológicas e terapêuticas, aquelas consideradas de interesse geral, 
embora houvesse a previsão para a ocorrência das sessões gerais.

Nome______________
Agostinho de Souza Lima
Carlos Costa_________
Fernando Pires Ferreira______
Quadro 27: comissão organizadora do Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 190397

Função na comissão
Presidente________
Secretário________
Tesoureiro

onde falavam os cientistas ou os médicos especialistas. Viu-se, por exemplo que, para 
Argentina e Uruguai, naquele momento, a idéia de combate ao mosquito como a melhor 
medida sanitária para combater a doença, foi duramente criticada, pois além de haver 
respaldo nestes países para a teoria de que a febre amarela era causada - como tantas outras 
doenças - por um micróbio, apoiavam as medidas sanitárias mais tradicionais de limpeza e 
desinfecção com relação às embarcações e portos das cidades, envolvendo aí, além dos 
debates médicos, interesses comerciais da região.

Neste contexto, foi organizado o 5o. CBMC, tendo como comissão organizadora os 
seguintes membros:

| Total: 6 gy
Quadro 28: Seções científicas do Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1903

97 Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, vol. 1, 1904.
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Uma novidade observada nos anais refere-se a subdivisão dos temas propostos pela 
comissão organizadora nas respectivas seções:

Muitos trabalhos apresentados no 5o. CBMC voltaram-se para a febre amarela e a 
própria programação previu três temas gerais relacionados a ela. No Brasil, os trabalhos 
mais ousados a respeito desta doença foram desenvolvidos pelos médicos de São Paulo. 
Após a publicação de um franco manifesto de apoio à teoria que defendia ser um tipo de 
mosquito o responsável pela transmissão da febre amarela em 1901, o então diretor do 
Serviço Sanitário de São Paulo, Emílio Ribas, iniciou os preparativos no ano de 1902 para

1.
2.

Seção de Pediatria
Do exame das amas-de-leite no Brasil 
Assistência à infância

3. Da febre amarela nas crianças
4. Tratamento eficaz da “chyluria”
5. Peste bubônica na infância
6. Caracterização do impaludismo na infância 

Frequência do impaludismo na infância do 
Rio de Janeiro

Seção de Cirurgia
1. Da cirurgia do sistema nervoso
2. Da cirurgia do fígado
3. Das ósteo-sínteses
4. Hemothorax traumático
5. Soroterapia nas afecções ulcerosas da laringe
6. Cateterismo dos ureteres
7. Da separação das urinas dos dois rins como 

meio diagnóstico das lesões dos ditos órgãos.
8. Da anestesia em cirurgia no Brasil

QO

Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, vol.l, 1904.
99 Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, vol. 1, 1904.

Seção de Medicina:
Causas das manifestações epidêmicas da 
febre amarela

2. Quais as bases de uma boa profilaxia da 
febre amarela?

3. Formas clínicas atualmente mais frequentes 
do impaludismo no Rio de Janeiro

4. Profilaxia da malária
Concomitância da cachexia palustre e 
ancilostomíase
Das manifestações mais frequentes da 
filariose do Rio de Janeiro

7. Patogenia da disenteria
8. Tratamento e profilaxia do beribéri
9. Condições nosológicas do Rio de Janeiro 

propícias à permanência da peste
10. Causas das nefrites no Rio de Janeiro
11. Estudo comparativo da tuberculose no Brasil 

e em outros países
12. Legislação quanto ao exercício da medicina 

e da farmácia no Brasil
13. Codificação das leis sanitárias no Brasil

Seção de Obstetrícia e Ginecologia
1. Profilaxia ginecológica no Rio de Janeiro 

A microbiologia da infecção puerperal e a 
soroterapia

3. Tratamento cirúrgico do cancro de útero
4. Eclampsia puerperal - etiologia, profilaxia e 

tratamento
5. Fístulas vesicovaginais, processos curativos
6. Tratamento dos prolapsos uterinos
7. Hematologia fetal____________________

Quadro 29: Programação Científica do Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1903
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Além da publicação e divulgação do relatório oficial de São Paulo, os trabalhos 
realizados foram relatados no 5o. CBMC, na seção de medicina geral. Nos documentos 
referentes às sessões preparatórias evidencia-se que não havia qualquer previsão sobre o 
impacto que estes trabalhos apresentados teriam no evento, embora as experiências tenham 
sido destacadas já no discurso oficial do orador Carlos Seidl, claro defensor dos trabalhos 
realizados em Havana.

Entre os dias 16 de junho e 2 de julho de 1903, instalou-se o 5o. CBMC. A sessão 
inaugural foi realizada no Liceu de Artes e Ofícios à noite, local costumeiramente utilizado 
para eventos comemorativos das associações médicas do Rio de Janeiro. O presidente da 
República não compareceu, mas enviou um representante em seu lugar. Setores da 
imprensa, autoridades políticas, “algumas senhoras” e muitos médicos e congressistas 
estiveram presentes. Os presidentes honorários do congresso foram os franceses Marchoux 
e Simond que se encontravam no Brasil naquele momento como membros da Missão 
Francesa, responsável por estudos sobre a febre amarela. O evento contou com a inscrição 
de 192 participantes, sendo que 149 eram da capital e 5 destes eram farmacêuticos.

Uma inscrição formal foi feita em nome da Academia Nacional de Medicina, fato 
até então inédito na listagem de participantes publicada em outros anais. O quadro abaixo 
mostra novamente a adesão de membros de outros estados além de São Paulo e Bahia, pois 
foram designados os delegados estaduais, como havia ocorrido no congresso anterior, 
garantindo assim, maior efetividade em termos de participação variada, mesmo que 
indiretamente, dos médicos brasileiros, através do envio de suas memórias.

refazer, aqui no Brasil, as polêmicas experiências ocorridas em Havana, sobre a 
transmissão da febre amarela pelos mosquitos. De fato, elas ocorreram, no Hospital de 
Isolamento de São Paulo, sendo utilizados “voluntários”, inclusive os próprios médicos 
envolvidos, para comprovar a transmissão da doença pelos mosquitos e o seu caráter não 
contagioso.100

100 Para maiores informações sobre as experiências realizadas em São Paulo sobre a febre amarela, ver 
Almeida, 2003.



| Número de adesões| Estados

| Rio de Janeiro 151 (149 da capital)

| São Paulo 13

| Bahia 6

| Minas Gerais 3

| Pernambuco I 2

| Pará 2

| Alagoas 2

| Piauí 1

| Paraíba 1

| Sergipe 2

| Ceará 1

| Maranhão 1

| Rio Grande do Norte 1

| Amazonas 1

| Rio Grande do Sul 2

| Santa Catarina 1

1| Paraná 1

192
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Mesmo assim, o orador oficial do Congresso, Carlos Seidl, na sessão inaugural 
lamentou-se a respeito da pequena participação, reforçando a idéia de que aquele era ainda 
um congresso modesto se comparado aos eventos internacionais, nos quais a comunidade 
científica já tinha, como uma de suas atividades, o pronto-atendimento à chamada de um 
congresso daquela natureza.

| Total: 18 |_______________________________
Quadro 30: Adesões por estados no Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1903

101 Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, vol.l, 1904.
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Percebe-se em suas palavras um tom competitivo para com os demais países. Para 
ele, não havia dúvidas que o Brasil era “incomparavelmente maior, mais rico, mais 
grandioso”, mas era preciso destruir “as mil e uma versões que a luta pela vida dos povos e 
das nações novas engendra, com mais ou menos malícia, a respeito da nossa pátria.”

Não é preciso dizer que o autor aqui se referia, principalmente à Argentina, pois em 
seguida, Carlos Seidl lembrou aos congressistas de um trabalho publicado em 1895 e 
premiado em Buenos Aires, escrito pelo médico Samuel Gache, renomado especialista em 
climatologia médica da América do Sul. Pois bem, neste trabalho, para espanto de nosso 
esculápio, apenas cinco linhas eram dedicadas para a climatologia do Brasil em geral. 
Nelas, o autor reconhecia a vastidão do território, a exuberância da vegetação, a abundância 
das águas, o clima quente e, o pior de tudo, muitas doenças como a febre amarela, o 
beribéri e a malária eram tidas como endémicas no país!

O médico responde a todas “provocações argentinas”: o Brasil não era somente um 
dos mais vastos países da América do Sul, ele era o mais vasto; o Brasil apresentava uma 
variedade de climas que nem um outro apresentava. Quanto ao “estigma da insalubridade”, 
em que pesem as belezas naturais descritas também pelo médico argentino, que se viu 
extasiado com a Baía de Guanabara em sua descrição, Carlos Seidl respondeu que o atual 
governo parecia disposto a combater energicamente aquela situação sem, no entanto, 
aceitar aquela pecha de germes de desolação descritos pelo argentino, pois se no Brasil “se

Interessante observar que o orador aproveitou aquela ocasião para lembrar aos 
congressistas que em 1905 se realizaria ali, no Rio de Janeiro, o 3o. Congresso Científico 
Latino-Americano, primeira vez que o país receberia os ilustres cientistas de outras 
repúblicas latino-americanas. Comparou a situação do Brasil com a da Argentina, Uruguai 
e Chile que sempre mandavam seus representantes oficialmente aos congressos de Paris, 
Moscou, Londres, Berlim etc, ao contrário dos governos brasileiros que, em geral, “se 

desinteressam por completo por tais assuntos e, com raríssimas exceções, vemos o nome de 
um ou mais brasileiros figurar nessas grandes reuniões, tão benéficas ao progresso 
científico.” 102

10? Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, vol.l, 1904, p. 28.
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Essa segunda parte gerou protestos dos “exclusivistas” - aqueles que acreditavam 
somente no mosquito como meio de transmissão, havendo votos em contrário. Teófilo 
Torres declarou não haver prestado atenção ao “rigorosamente” da segunda conclusão e

morre de febre amarela, tuberculose, malária, há países e capitais cujas cifras mortuárias 
execedem a nossa, e onde a difteria, a febre tifoide, a escarlatina e também a tuberculose 
passeiam a sua foice inexorável pelos agrupamentos humanos!”103

Mesmo havendo todos estes desacordos, o plenário do dia 28 de junho 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, para nova leitura das conclusões de Ribas. 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.

Pelo visto, este trabalho ficou engasgado na garganta de muitos médicos cariocas, 
pois a preocupação em regenerar a “imagem” do Brasil como país insalubre foi uma das 
preocupações dos organizadores do 4o. CMLA, ocorrido em 1909, no qual se presenteou 
aos congressistas um livro sobre a medicina no Brasil. Nele, a ênfase estava em mostrar a 
potencialidade natural do Brasil, a diversidade de seu clima e os progressos do sanitarismo 
na capital federal. 104

103 Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, vol. I, 1904, p. 30.
104 Ver capítulo 5.

Com relação aos debates instaurados no 5o. CBMC, tanto o relato das experiências 
no Hospital de Isolamento, já citadas, feito por Carlos Meyer, quanto à leitura da memória 
escrita por Emílio Ribas, intitulada “Profilaxia da febre amarela”, feita por Arthur Palmeira 
Ripper, repercutiram intensamente nos calorosos debates desse Congresso e nas 
deliberações votadas no final. 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 dos médicos Moncorvo Filho e Rodrigues Lima.
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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 rigorosamente”.

Como resultado do encontro, foi nomeada uma comissão encarregada de organizar 
um projeto sobre a assistência à infância, incentivado pelos debates ocorridos em tomo das 
comunicações de Moncorvo a respeito do tema.

Foram registrados agradecimentos aos setores da imprensa médica, no caso à revista 
Brazil Médico e aos jornais O País e Gazeta de Notícias, pela acompanhamento dos 
debates, publicando o resumo de todas as seções com regularidade.

Um voto de congratulação ao governo federal foi feito em virtude das reformas de 
saneamento empreendidas na Capital, ou seja, as famosas reformas empreendidas no 
governo de Rodrigues Alves.

Diante das dificuldades financeiras, foi feito pelo presidente do 5o. CBMC, um 
apelo para que os congressistas deputados se empenhassem em solicitar ao Parlamento um 
auxílio destinado à publicação dos trabalhos do Congresso,

Os trabalhos apresentados pelos paulistas a respeito da febre amarela tiveram ampla 
repercussão, a tal ponto de, na sessão de encerramento do Congresso, deliberar-se que o

Pela reunião de encerramento, apenas uma memória havia sido enviada com 
finalidade de concorrer aos prémios. Tratava-se de um trabalho que tinha como título 
“Febre amarela nas crianças.” A comissão responsável pela avaliação foi contrária à 
concessão do prémio e decidiu-se, após votação, que a memória deveria ser queimada.106

Além dos trabalhos inscritos sobre a febre amarela, houve grande destaque para uma 
outra série de trabalhos desenvolvida pelos médicos de São Paulo, Vital Brazil e Vitor 
Godinho a respeito da soroterapia da peste bubônica e do ofidismo, temas centrais 
desenvolvidos no Instituto Butantã.105 Muitos casos de observação clínica e laboratorial 
foram relatados nas sessões que discutiram o trabalho referido sobre a peste bubônica.

105 Victor Godinho. Soroterapia da peste. Valor curativo do soro antipestoso do Butantan e Vital Brazil. Da 
soroterapia no envenenamento ofídico. Memórias. Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio 
de Janeiro, vol. 2, 1904, pp. 19-36 e pp. 143-169.
106 Sessão de encerramento. Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Rio de Janeiro, 1905, p. 47- 
48.
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E não falharam. Decorridos quatro anos, o 6o. CBMC se reuniu em setembro de 
1907 na cidade de São Paulo, como estava previsto. A comissão executiva era formada por 
médicos expoentes dos serviços públicos de saúde do Estado:

Diante do enorme esforço de organização e divulgação por parte da comissão 
executiva e de outros colaboradores, é possível imaginar o quanto era desafiador para 
aqueles membros da comunidade médica tomar para si a responsabilidade de sediar um 
encontro de caráter nacional num estado que, apesar da infra-estrutura sanitária modelar 
para muitas regiões do país, não possuía ainda a sua faculdade de medicina, algo que 
parecia ser de grande importância não só para o êxito do evento como para a própria

Nome_____
Emílio Ribas

Função na comissão
Presidente

l07De fato, em 1907 ocorreu o 6°.CBMC em São Paulo, sendo Emílio Ribas o presidente, Vitor Godinho o 
secretário geral e Vital Brasil o tesoureiro.

próximo evento seria em São Paulo sob a presidência de Emílio Ribas, após votação da 
comissão organizadora.107 Há informação nos anais de que uma delegação de médicos que 

participou do 5o. CBMC, acompanhou os paulistas até a estação ferroviária para aclamá-los 
na hora da partida. Homenagens e saudações oficiais dos paulistas também fizeram parte 
desse episódio. O secretário do interior, Bento Bueno congratulou Ribas em nome do 
governo do Estado de São Paulo, cumprimentando-o pelos trabalhos realizados e pela 
brilhante participação daqueles que os apresentaram no 5o. CBMC. Desta vez, os médicos 
paulistas não poderiam “falhar”!

Atividade Profissional_________
Diretor do Serviço Sanitário de São 
Paulo_____________________
Sub-Diretor do Hospital de 
Isolamento de São Paulo e diretor 
da Revista Médica de São Paulo 
Diretor do Instituto Soroterápico 

___________________________ Butantan___________________  
Quadro 31: comissão organizadora do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1907
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respeitabilidade da comunidade médica, segundo discursos médicos mais tradicionais, 
principalmente de alguns dos representantes da capital federal.

Vitor Godinho, um dos secretários da comissão executiva ocupou-se da maioria das 
tarefas referentes à organização do evento, sendo homenageado várias vezes durante o 
congresso, inclusive pelos demais membros da comissão. Houve grande distribuição do 
material prévio para as inscrições, bem como ampla divulgação do evento, através de 
correspondências e notas publicadas em jornais de grande circulação e em periódicos 
científicos.

Desta forma, destaca-se o “sucesso” de um encontro ocorrido em cidade tacanha, de 
poucos atrativos turísticos e com uma pequena rede hoteleira - São Paulo - como resultado 
do empenho da comissão organizadora paulista que apesar de também não haver contado 
com o apoio de fato da SMCRJ, como ocorrera na tentativa de organização do 3o. 
Congresso, organizou o maior evento de caráter nacional até então. Tal situação também se 
diferencia da ocorrida nos encontros nacionais de geografia, nos quais houve maior 
dificuldade de entrosamento entre os organizadores locais e a Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro. (Pereira, 2003, p. 143, 148-150) No caso de São Paulo, parece que a 
organização foi tão eficiente que as solicitações feitas aos demais estados foram atendidas, 
inclusive do Rio de Janeiro, apesar da não adesão formal, por exemplo, da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. No entanto, as duas séries de eventos se aproximam quando se 
pensa o ideal de uma geografia nacional ou de uma medicina nacional e a prática 
desempenhada pelas respectivas sociedades promotoras ao relegar a um segundo plano os 
congressos realizados fora dos limites da capital federal.

No discurso de abertura da sessão de solene, o presidente do Congresso, o Dr. 
Alfredo Brito, diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, destacava a cordial proximidade 
dos estados da Bahia com os “seus ilustres irmãos do Sul”, reconhecendo os resultados dos 
trabalhos da comissão executiva. Traçou um paralelo daquele evento como correspondente 
“no interior”, da representação da República Brasileira no Congresso das Nações, através 
da participação de Rio Branco e Ruy Barbosa. Para o médico baiano, tratava-se “do marco 
mais importante da história contemporânea (...) era o despertar do grande colosso



| Estados | Número de adesões

| São Paulo | 306 (destes, 41 farmacêuticos e 25 dentistas)

| Rio de Janeiro | 59 (2 farmacêuticos)

| Minas Gerais 117 (1 farmacêutico)

| Bahia ni
| Pernambuco Iz
| Pará H
| Alagoas n
| Amazonas ]~10 (1 farmacêutico)

| 11 (1 dentista)| Rio Grande do Sul

| Ceará

n| Santa Catarina

n| Sergipe
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Pelo levantamento feito, o 6o. CBMC foi o que teve maior presença, reunindo 
seguramente mais de 220 congressistas de vários estados do país. Embora os congressos 
previssem a participação de outros profissionais, foi neste evento se encontrou um número 
mais representativo de farmacêuticos e dentistas. O quadro abaixo indica o número de 
inscrições recebidas pela comissão organizadora do 6o. CBMC:

| Total: 12 1455 |
Quadro 32: Número de adesões por estados no Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 
19O7109

108 Anais do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. São Paulo, 1907, pp. 11-2. Uma das 
propostas aclamadas pelos participantes do 6o. CBMC referia-se a um voto de aplauso aos dois representantes 
■‘compatriotas” em virtude do exercício de defesa dos direitos do país.
109 Anais do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. São Paulo, volume 1, 1907.

americano para as justas da paz ao lado da liberdade, empunhando o lábaro da igualdade e
• 1O Rfraternidade, enrolado pelas grandes potências a benefício de seus interesses.”



| Seções Científicas Número de trabalhos

I Medicina 27

| Cirurgia *

| Medicina Pública 21

I| Pediatria 9

| Oftalmologia, Laringologia, Otologia 18

| Dermatologia e Sifiligrafia 20

| Obstetrícia e Ginecologia 8

95
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O evento também contou com o apoio de diversas instituições como academias, 
escolas, hospitais, ligas, museus e sociedades científicas de São Paulo, do Rio de Janeiro, 
da Bahia e de Pernambuco. Foi realizado nas dependências da Escola Politécnica e mais de 
90 trabalhos foram apresentados, entre memórias e teses.

110 Brazil Médico, ano 21, n. 24, 22/06/1907, pp. 307-308. Na mesma ocasião foi distribuído entre os 
congressistas um livro organizado pelos Laboratórios Clin -Paris. Era uma compilação de monografias sobre 
terapêuticas e a contribuição daquele laboratório na formulação de alguns dos medicamentos citados. Ver 
Notas e Terapêuticas... 1907 (fontes).
111 Anais do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. São Paulo, volume 1, 1907.

Chama a atenção o número de farmacêuticos e dentistas inscritos, praticamente 
todos do Estado de São Paulo. Uma explicação para esta motivação, talvez tenha sido o fato 
de que o congresso organizou, pela primeira vez na série dos congressos médicos 
brasileiros, uma exposição de produtos farmacêuticos, laboratórios biológicos, aparelhos 
sanitários, produtos higiénicos, muito similar às exposições de higiene, ocorridas nos 
congressos médicos latinos. Uma comissão específica para cuidar da exposição foi criada, 
havendo a participação de profissionais de diversos ramos, como o diretor da Escola 
Politécnica, Antonio Paula Souza, o diretor da Escola de Farmácia, Amâncio de Carvalho, 
o médico da Santa Casa, Artur Mendonça, o arquiteto Ramos de Azevedo, o diretor do 
Instituto Vacinogênico, Arnaldo Vieira de Carvalho, entre outros.110

| Total: 7 |_____________________________
Quadro 33: Seções Científicas do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1907
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Além de Marie Renotte, houve ainda inscrição de duas farmacêuticas do interior do 
Estado de São Paulo. Não se sabe, porém, se realmente estiveram no congresso e que tipo 
de participação tiveram.114

Além da ginecologia e obstetrícia, temas de grande relevância para a medicina em 
geral foram debatidos neste encontro, gerando importantes moções para serem 
encaminhadas às autoridades públicas. Isto demonstra maior ênfase da classe médica no

Diante do volume de memórias e trabalhos enviados ao congresso, foram 
publicados 6 volumes, o último deles em 1910. Destaca-se ainda que este foi o primeiro dos 
congressos que teve a participação de mulheres inscritas. A médica Marie Renotte, 
apresentou um trabalho na seção de Ginecologia e Obstetrícia, além de participar 
ativamente dos debates ocorridos nas sessões em que esteve presente.112 Num deles, a 
respeito dos casos de infecção puerperal e outras complicações do parto, Renotte, em uma 

de suas colocações, afirmou ser favorável a que as parteiras fossem obrigadas a comunicar 
ao médico quando observassem a dilaceração do períneo, pois geralmente eram elas que 
acompanhavam os partos das “mulheres do povo.”

112 Marie Renotte. “Laceração do períneo e a utilidade, ou antes, a necessidade de sua imediata reparação.” 
Anais do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. São Paulo, volume 4, pp.57-72. Para saber mais 
sobre sua trajetória ver: Mott, 2000.
113 Sessão do dia 10/09/1907. Anais do Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. São Paulo, vol. 4, 
1908, pp. 116-135.
114 Tratava-se de Maria José Villela e Silvia Villela.

Momentos depois, ainda sobre as parteiras, levantou-se o problema da febre 
puerperal. O médico José Spinelli afirmou receber muitos destes casos em sua clínica de 
São Paulo. A causa deste grave problema foi atribuído à imperícia da parteira, pois “quase 
nunca conhece os primeiros elementos da assepsia.” Assim, o médico preconizava que o 6o. 
CBMC aprovasse uma moção referente a um maior controle com relação à formação das 
parteiras. Arnaldo Vieira de Carvalho saiu na defesa das parteiras, dizendo não ser 
favorável a uma lei coercitiva e ser uma grave injustiça atribuir a elas a responsabilidade. 
Na verdade, também pensava nas consequências que uma legislação mais rigorosa poderia 
ter também com relação aos médicos. Além disso, uma lei daquela natureza significaria 
uma espécie de atentado ao livre exercício de uma profissão liberal, naquela época, 

regulamentada.113
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que se refere aos seus anseios por uma maior intervenção médico-sanitária na organização 
social e nas decisões políticas acerca do ofício da medicina.

Pelo teor dos votos aprovados, observa-se a intenção de que o congresso médico 
nacional tivesse maior inserção nos rumos dados a muitos assuntos de interesse que não se 
voltasse exclusivamente à práxis médica, mas que dizia respeito à política ambiental,

Assim, foram aprovadas as moções referentes à imediata criação da Faculdade de 
Medicina de São Paulo, a nomeação de uma comissão para a organização de um Glossário 
Médico Brasileiro e de um Código Brasileiro de Ética Médica; a necessidade do governo de 
promover e desenvolver o estudo e o ensino das moléstias tropicais no Brasil; a solicitação 

ao governo para submeter a rigoroso exame nos laboratórios nacionais as carnes 
importadas; a solicitação aos governos da União e dos Estados para implantar a profilaxia 
do impaludismo nas zonas palustres e nas zonas endémicas; o estabelecimento do ensino 
obrigatório de ginástica higiénica e o serviço regular de inspeção médica nestes recintos; a 

exigência de que todos os navios que tocarem os portos brasileiros tenham um pequeno 
laboratório de microscopia clínica e que os médicos a bordo tenham conhecimentos 
especiais de bacteriologia; a representação do 6o. CBMC perante os poderes públicos, 
federal e dos Estados, sobre a necessidade de organização da assistência pública (proteção à 

velhice, ao inválido, à infância, à mulher grávida); intervenção sistemática dos poderes 
públicos na luta antituberculosa, através da ação administrativa e de recursos financeiros à 
iniciativa privada, às Ligas, às associações filantrópicas e mutualistas; solicitação ao 
Governo Federal a aprovação de uma lei proibindo o desembarque nos portos da União, de 

imigrantes sofrendo moléstias crónicas transmissíveis, particularmente dos casos de 
tracoma, instituindo para tal fim uma comissão sanitária competente; inserção da profilaxia 
do alcoolismo no ensino de higiene escolar; solicitação ao governo de cada estado e da 
União para a confecção da geografia médica da região em três anos para ser enviado ao 
futuro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, servindo de base para a geografia 
médica do país; a prática, por parte dos governos locais, da profilaxia social da lepra, 
baseada no isolamento dos doentes em colónias agrícolas (ilhas desabitadas), notificação 
compulsória da doença e criação e educação dos filhos de leprosos recém-nascidos nos 

orfanatos públicos; organização de um Código Farmacêutico Brasileiro e um Código 
Florestal para proteção das matas.
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destinação de verbas públicas, além da preocupação com problemas de saúde típicos das 
regiões mais distantes, demonstrando já naquele momento um interesse em sistematizar 

melhor as ações sanitárias para o interior do Brasil.

Recupera-se aqui, um pouco do debate travado. Como vinha sendo de praxe, cabia à 
comissão organizadora ou à mesa diretiva do congresso a indicação do lugar para nova sede 
do congresso. Os argumentos utilizados para indicação de Minas Gerais eram de que não só 
a importância de se realizar o congresso em outro Estado para dividir o trabalho de 

organização com outras federações, como também para estreitar os laços entre os membros 
da classe médica. Além disso, segundo o presidente do congresso, Minas Gerais já tinha 
importantes institutos de ensino superior, como a Escola de Farmácia e a Faculdade de 
Direito, formando um núcleo respeitável para dar suporte à realização do congresso 
médico, além de contar com um expressivo corpo de clínicos.

Mas aqui também se pode detectar a conhecida aliança do “café-com-leite”, pois a 
comissão executiva do 6o. CBMC já havia contatado previamente o governo mineiro a 
respeito da possibilidade de escolha de Belo Horizonte como sede do próximo evento. Até 
os jornais da época publicaram um telegrama que o Presidente da República, Afonso Pena,

Além destas, outras moções, relativas aos agradecimentos e homenagens aos 
membros envolvidos na organização do encontro e na organização sanitária do país, foram 
aprovadas.115

Na sessão de encerramento, após alguns debates em tomo da escolha da próxima 
sede do evento, a grande maioria dos congressistas, mais de 200, votou pela cidade de Belo 
Horizonte. Mas a votação passou por uma certa tensão, pois havia alguns médicos 
defensores de que 7o. CBMC deveria ocorrer na capital federal, mais precisamente 15 votos 
contrários à ocorrência do próximo evento em Minas Gerais, mesmo havendo a discussão 
em tomo do possível “boicote” feito pela Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro ao congresso em território paulista.116 Na verdade, aqui se resvalou novamente no 
problema do nacional visto pela ótica da capital.

115 Anais do VI Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. São Paulo, 1907-1909, pp.79-119.
116 A referida instituição não estava representada formalmente no 6o. CBMC.



248

mineiro, enviou para a comissão, confirmando a aceitação, “com desvanecimento”, da 
escolha.

No entanto, não havia consenso em tomo da questão, e alguns médicos paulistas 
intervieram, argumentando que havia

Com esta mentalidade e com a “ausência” no 6o. CBMC, não muito bem explicada, 
de uma das maiores faculdades de ensino médico do país, fica difícil imaginar, portanto, 
que se pudesse, de fato, organizar um evento que representasse de maneira efetiva o que se 
poderia chamar de uma medicina brasileira. A forma de entendimento do médico Adolfo 
Lindemberg não era exceção, havia vários médicos em toda a parte do país, não só no Rio 
de Janeiro, que concordavam com sua posição. Traçando um paralelo com a auto-imagem 

do Brasil perante os demais países, como atrasado e tacanho, o mesmo se dava para alguns 
com relação aos estados e à capital federal.

De qualquer forma, para os congressistas que foram a São Paulo, além da 
possibilidade de conhecer as instalações de saúde pública e a rede de hospitais e sanatórios 
existentes na cidade de São Paulo, puderam ainda levar para suas cidades, bibliotecas,

Um outro argumento, que corroborou para a decisão positiva com relação à Belo 
Horizonte, foi o do médico do Rio de Janeiro, Guedes Mello. Além de lembrar que a capital 
federal já havia sediado quatro congressos médicos e o Congresso Científico em 1905, 
citou a incumbência que teria por ocasião do 4o. CMLA, previsto para 1909, o que de fato, 
veio a acontecer.

“toda vantagem em fazermos reuniões periodicamente no Rio de 
Janeiro, que é o nosso maior centro de cultura e onde, como se sabe, não 
escasseiam elementos para que para que os congressos médicos produzam 
os frutos que deles sempre se devem esperar. Alternadamente, porém, os 
congressos podem se reunir em outras capitais, mas a escolha deve ser feita 
apenas entre aquelas que forneçam ou que tenham os elementos precisos 
para isso. Devemos evitar que o êxito dos congressos médicos tenham uma 
escala decrescente...Se cogitarmos de fazer honras aos Estados iremos 
acabar talvez com os congressos médicos em Goiás ou Cuiabá. ”117

t 1 *7
Fala pronunciada por Adolfo Lindenberg, na sessão final. Anais do Sexto Congresso Brasileiro de 

Medicina e Cirurgia. São Paulo, vol.l, 1908, p. 122.
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Uma cidade ainda modesta, algumas imagens e fotos contidas no livro diziam isto. 
Mas também deveriam anunciar aos visitantes o potencial daquele embrionário 
metropolitano que crescia a cada dia e que tinha em sua ordenação, um espaço privilegiado 
para os serviços de saúde pública. Medicina e higiene compunham, junto aos teatros, 
parques, edifícios, escolas e museus, o cenário da “capital do café.”

Resumo Histórico de São Paulo 
Descrição Geográfica 
A cidade atual
Governo e Administração 
Serviços Públicos
Organização Sanitária (45 itens) 
Assistência e Caridade

VIII. Educação Popular 
Cultura Intelectual 
Cultos e Crenças 
Monumentos e Palácios 
Lugares de diversões

XIII. Hospedagem e Alimentação

institutos ou até mesmo para suas casas, uma lembrança do congresso: foi distribuído aos 
congressistas um livro intitulado Guia Ilustrada da Cidade de São Paulo, organizado por 
Paulo Rangel Pestana e feito especialmente por ocasião do 6o. CBMC. Bastante cuidado, o 
livro traz fotografias e informações a respeito da cidade de São Paulo: seu histórico, 
condições geográficas, desenvolvimento económico, destacando em seguida o crescimento 
da cidade e seu desenvolvimento sanitário. A introdução do livro foi escrita por Victor 

Godinho que abordou o histórico dos congressos médicos brasileiros até ali realizados. A 
estrutura do livro era a seguinte:
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O 6o CBMC, ocorrido em São Paulo no ano de 1907, foi o maior da série em termos de participantes. A foto 
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Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP
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6o Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia em São Paulo - 1907
Na foto, uma cirurgia - laparotomia realizada na Santa Casa
Operador: Arnaldo Vieira Carvalho; Io auxiliar: Egydio de Carvalho; 2o aux.: Baeta Neves; 3o aux.: Lia Rego.
Detalhe. Fonte: Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP

Em destaque, a Comissão Organizadora do 6o CBMC.
O sexto sentado na primeira fila, a partir da esquerda, é Vital Brazil; o décimo é Emílio Ribas.
Detalhe. Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP
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A comissão organizadora eleita ainda no congresso anterior, não se manteve. Não 
foi possível levantar os motivos da substituição dos nomes, mas percebe-se que os médicos 
envolvidos com a organização do evento também se empenharam em divulgar o evento. 
Manteve-se o procedimento da nomeação dos delegados estaduais pela comissão executiva.

Nome____________
Hugo F. Wemeck
Pires de Sá_________
Comélio Vaz de Mello

Atividade Profissional
Policlínica de Botafogo

Função na comissão
Membro_________
Membro_________
Membro

No dia 21 de abril de 1912, no Teatro Municipal de Belo Horizonte, foi inaugurado 
o 7o. CBMC cabendo a Emílio Ribas, diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, a 
presidência do evento. A escolha da data para a abertura do Congresso foi emblemática, 
pois se tratava de uma homenagem a Tiradentes. Tal como ocorreu em São Paulo, o 
congresso levou mais de três anos para ser realizado e ocupou as dependências da 
Faculdade de Direito e do Teatro Municipal. Apesar da Faculdade de Medicina de Belo 
Horizonte ter sido fundada um ano antes do congresso, em 1911 (Silva, 2002, p. 140), suas 
dependências não foram utilizadas para as atividades do 7o. CBMC, provavelmente devido 
à precariedade de suas condições físicas. No entanto, esteve oficialmente representada pelo 
médico Comélio Vaz de Mello que também era membro da comissão organizadora, como 
pode ser constatado no quadro 19.

Professor da Faculdade
Medicina de Belo Horizonte 

' " I I £
Quadro 34: comissão organizadora do 7°. Congresso Médico Latino Americano 1912

118 Anais do Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, vol. 1, 1912.



| Estado | Número de inscritos

| Minas Gerais 235

| Rio de Janeiro 67

| São Paulo 96

| Bahia 6

| Rio Grande do Sul 3

| Ceará 3

| Piauí 1

| Mato Grosso 1

| Amazonas 1

| Rio Grande do Norte 1

| Paraíba 1

]415
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Houve uma adesão significativa de médicos, farmacêuticos e dentistas de vários 
estados, mas somente 130 participaram efetivamente do congresso, segundo as informações 
contidas nos anais do evento.

| Total: 11 |J— - - . 119
Quadro 35: Adesões por estados no Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1912

119 Anais do Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, vol. 1, 1912.



| Seções Científicas | Número de trabalhos

| Medicina em geral J29

| Cirurgia em geral, patologia e clínica cirúrgica

| Obstetrícia, Ginecologia

| Pediatria n
| Dermatologia e Sifiligrafia ]n
| Oftalmologia, Otologia, Rinolaringologia

| Ciências físicas e biológicas ]
| Microbiologia, Zootecnia e Veterinária E
| Odontologia E
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Os anais foram publicados entre 1912 e 1913, possibilitando organizar o quadro 
seguinte referente ao número de trabalhos inscritos em cada seção. No entanto, sobre a 
seção de Oftalmologia, não se sabe se foram apresentados ou não trabalhos nesta seção, 
pois não houve registro desta na sequência dos volumes encontrados que vai de 1 a 6:

A conferência de abertura foi feita por Carlos Chagas que, naquela época já figurava 
entre os cientistas mais conhecidos do Instituto Oswaldo Cruz, pelas pesquisas 
desenvolvidas sobre o protozoário tripanozoma cruzi, causador de uma doença transmitida 
por um inseto, o barbeiro, muito encontrado em zonas pobres de Minas Gerais. Seus 
trabalhos a respeito da “descoberta” foram publicados em Memórias do Instituto Oswaldo

Na sessão inaugural, realizada no Teatro Municipal, estiveram presentes além dos 
congressistas, o presidente do Estado de Minas Gerais, Bueno Brandão que saudou 
rapidamente a iniciativa daquele congresso em solo mineiro. Da esfera federal, foi enviado 
um telegrama do ministro da Fazenda, Francisco Salles, com os votos de êxito para o 
evento.

1 'Índices dos Anais do Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, vol. 1-6, 1912.

| Total: 8 159
Quadro 21: seções científicas do Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 1912
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121 Em 1908 Carlos Chagas viajou junto com Belisário Pena para Minas Gerais com a finalidade de organizar 
na região a profilaxia da malária nos canteiros de obras da Estrada de Ferro Central do Brasil. Nesta ocasião, 
Chagas, junto a outros pesquisadores, revelou o ciclo de vida do agente causador da doença, ao encontrar no 
sangue de uma criança adoentada em Lassance, exemplares do protozoário que vinha estudando no organismo 
do inseto transmissor, encontrado anteriormente e de outros hospedeiros vertebrados. Seu trabalho foi 
anunciado na Academia Nacional de Medicina por Oswaldo Cruz no dia 22 de abril de 1909. Posteriormente, 
a Academia nomeou uma comissão para verificar a descoberta e, em outubro de 1910, aclamou Chagas como 
seu membro titular, havendo uma homenagem de outros médicos com um banquete no restaurante Assírio. 
Benchimol & Teixeira, 1993, p.34.
t

A redação inicial da moção referente ao voto de aplauso ao Governo Federal pela continuidade dos 
estudos sobre o tema, se referia à doença como tripanozomíase brasileira (moléstia do barbeiro). Moções. 
Anais do Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, vol. 1,1912, p. 67. 
1 1

Interessante notar que a revista Brazil Médico, em edição do mês anterior ao congresso, divulgou uma 
nota na qual constaria na programação a conferência de Carlos Chagas intitulada “Tiroidite parasitária como 
fator de degeneração humana e de decadência económica de vastas zonas do Brasil, especialmente de regiões 
dos Estados de Minas e Goiás.” Brazil Médico, ano 36, n.10, 8/3/1912, p. 100. No entanto, nos anais sobre o 
congresso não há um título publicado sobre a conferência realizada. Ainda na mesma nota, consta a previsão 
de outra conferência, de autoria de Vital Brasil sobre o “Ofidismo no Brasil.” No entanto, embora estivesse 
inscrito, o mesmo não compareceu ao 7o. CBMC, segundo a lista de presentes publicada nos Anais do 
congresso, 1912, volume 1, p. 12-14.
I 74 Ozório de Almeida. “Campanha contra a ancilostomíase.” Anais do VII Congresso Brasileiro de Medicina 
e Cirurgia. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1912, pp. 4-16

Cruz” de 1909, num período que marca a transição daquela instituição em um espaço 
voltado especialmente para a protozoologia e ao estudo de doenças do interior do país. 
Manguinhos passava a ser reconhecido na comunidade internacional como um centro de 
estudos sobre as doenças tropicais.121 Em 1911, seu trabalho junto a outros do Instituto 
Manguinhos e Butantan foram entusiasticamente recebidos na Exposição Internacional de 
Higiene e Demografia de Dresde.

Acompanhada de projeções, a apresentação da conferência de Carlos Chagas no 7°. 
CBMC descreveu com minúcias a etiologia, patogenia, sintomatologia e terapêutica dos 
três grandes problemas sanitários que afetavam o interior do Brasil: a malária; a 
tripanossomíase brasileira, doença que, já no próprio congresso, foi consagrada por uma 

moção aprovada a denominação de “moléstia de Chagas”122; e a ancilostomíase.123 Embora 
houvesse clara percepção de que as populações mais pobres eram as maiores vítimas destes 
flagelos, por parte de Chagas e de outros médicos que apresentaram comunicações sobre 
estas e outras doenças endémicas124, o discurso médico predominante não relacionava de 
maneira clara a pobreza e as desigualdades sociais com os problemas de saneamento. A
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preocupação médica se restringia, na maioria das vezes, em buscar a profilaxia das 
doenças.125

Além das preocupações endémicas, outros temas foram apresentados como a 
leucemia, doenças mentais, flora médica, tuberculose, amamentação, embriaguez, higiene 
escolar, tifo, apendicite, peste, aneurisma, tracoma e assistência pública. Este último tema 
foi apresentado pelo médico paulista Alfredo de Castro, que fez uma descrição detalhada a 
respeito dos serviços existentes na cidade de São Paulo, de natureza assistencial em asilos, 
maternidades, irmandades, hospitais e institutos, tanto de caráter público como privado, 
mas subvencionadas pelo Estado.

125 Anais do VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais, 1912, Volume 1, pp.3-35.
176 Alfredo de Castro. “Assistência Pública em São Paulo.” Anais do VII Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia. Belo Horizonte, 1912, p. 247-282.
177 Marie Renotte. “Um apelo às senhoras brasileiras” e Axter Haberfeld. “A embriaguez patológica.” Anais 
do VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, 1912, pp. 122-136 e 163-168.

A seção de Dermatologia e Sifiligrafía foi uma oportunidade para ocorrer uma 
reunião específica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, recém-criada, havendo seu

Também apresentou um projeto da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 
voltado para a criação do “Instituto de Assistência à Infância de S. Paulo”, com autonomia 
e que pudesse manter um dispensário para meninos e meninas pobres, com atendimento 
médico e odontológico às mulheres grávidas e às crianças, bem como fossem ensinados os 
princípios de higiene infantil, através de conferências públicas. Futuramente, se previa a 
construção de um hospital para atender aos mesmos. Esta era uma “lacuna” que estaria 
sendo preenchida nos serviços de assistência pública de São Paulo. Por fim, relatou a 
respeito dos serviços de comunicação e transporte, como ambulâncias e carros patrulha na 
cidade.126 Observa-se que todos os temas acima citados foram apresentados na seção de 
Medicina Geral. Muitas questões da área de Higiene estiveram aí concentradas na forma de 
trabalhos apresentados e nas discussões ocorridas. Foi aí também que ocorreu a 
apresentação de dois trabalhos de mulheres: a médica Marie Renotte, que havia já havia 
participado no congresso anterior e a médica de nome estrangeiro Axter Haberfeld, que 
desenvolveu o tema da embriaguez, sob o ponto de vista da patologia médica.



257

Carlos Chagas, presente na sessão e adepto da idéia de uma medicina pragmática e 
objetiva, elogiou o sucesso científico daquela Sociedade, desde a sua fundação no Rio de 
Janeiro, pois “não se trata, no método de trabalho dessa Associação, de discursos, de 
palavras, trata-se de fatos.” Na segunda parte da mesma sessão, foram utilizados os 
microscópios devidamente instalados nas mesas para que os congressistas pudessem 
observar um “parasita” suposto causador de algumas lesões cutâneas e bucais encontradas 
em um doente procedente de Pouso Alegre e que acabou falecendo. O pobre germe era, 
então, observado pelos curiosos olhares dos médicos ah presentes.129

Entre outros assuntos, foi abordado um problema que estava preocupando diversas 
autoridades sanitárias do período, entre elas, o diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, 
Emílio Ribas: tratava-se da eclosão de uma doença de características muito similares à 
varíola, mas diagnosticada por alguns médicos como uma nova entidade mórbida. Para 
outros, no entanto, tratava-se de varíola benigna. Além do debate instaurado, a preocupação

Interessante notar que este foi o primeiro congresso a organizar especificamente 
uma seção de Microbiologia, Zootecnia e Veterinária, refletindo não só a relativa 
“autonomia” que a área de microbiologia vinha ganhando naquele momento enquanto 
especialidade médica, como também áreas de interesse a alguns setores fortes da economia 
mineira, com relação às enfermidades animais, principalmente do gado.

128 Tratava-se da quarta reunião da Sociedade, que fazia sessões quinzenais, discutindo problemas clínicos, 
havendo sempre a apresentação do doente e discussão do caso pelos sócios, “procurando evitar o debate sobre 
assuntos doutrinários.” Sessão Ordinária da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Anais do VII Congresso 
Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, 1912, pp. 422-436.
129 Sessão Ordinária da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Anais do VII Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, 1912, p. 431.

registro nos Anais do 7o. CBMC.128 Por tratar basicamente de assuntos ligados às lesões 
cutâneas, esta sociedade, desde o início, primou pelo estudo de caso com pacientes no local 
ou através de observações microscópicas. Assim, para o congresso, o “espetáculo das 
lesões cutâneas” também fora apresentado, “um infeliz que andou perambulando de 
hospital em hospital, a procurar recurso para se libertar do mal que o aflige” foi levado do 
Rio de Janeiro especialmente para aquela sessão da Sociedade no congresso. Depois de 
levantadas as hipóteses, o diagnóstico ainda impreciso provavelmente tomaria aquele 
homem, ainda por muitas vezes, objeto de estudo.
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Algumas moções referentes ao ofício médico e farmacêutico foram votadas, após 
alguns debates. O médico carioca Gurgel do Amaral propôs um voto de protesto diante da 
liberdade ilimitada do exercício da medicina em geral. Apesar de ser consenso da maioria 
de que se devesse protestar contra os “abusos” cometidos pelos não diplomados, havia 

algumas vozes dissonantes a respeito do assunto, caso de Christovam Malta, de Minas 
Gerais que entendia ser o assunto da ordem dos poderes públicos. Os médicos não 
deveriam intervir, pois

maior vinha do fato de que, ao considerar a ocorrência da doença como um imunizante 
natural da varíola (daí o nome benigna), a vacinação contra a varíola estaria prejudicada, o 
que poderia causar sérios danos à sociedade, segundo os médicos adeptos da teoria de que o 
“alastrim” não imunizava ninguém contra a terrível “bexiga”.

Foi assim apresentado estrategicamente um trabalho do médico Carlos Meyer, do 
Instituto Bacteriológico de São Paulo, com 20 fotos de casos da doença, havendo em sua 
maioria a identificação e procedência das pessoas acometidas pela doença. Este material 
fotográfico foi feito durante as expedições médicas ocorridas no interior do Estado de São 
Paulo, realizadas desde 1910, havendo a participação tanto de Ribas, quanto de outros 
médicos ligados ao Serviço Sanitário.130

“(...) uma classe médica que em tempo algum temeu a concorrência 
dos charlatães, não precisa vir agora se insurgir contra eles, como que 
procurando defender interesses próprios, quase que inconfessáveis, no caso. 
Se se (sic) trata de uma questão de defesa social, eu entendo que aos 
poderes públicos incumbe mais de perto estudá-la e resolvê-la do melhor 

I ‘l 1modo possível. ”

As falas posteriores reforçaram o argumento do propositor da moção, 
complementando ainda que o “charlatanismo” deveria ser combatido não só na medicina

130 Para maiores informações a respeito da polêmica instaurada em tomo do alastrim, consultar Almeida, 
2003 e Teixeira, 2001.
131 Anais do Sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, 1912, pp. -64.



Encerradas as discussões, a moção foi
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Foi solicitado dos governos de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás 
medidas de controle da febre aftosa que estava prejudicando a criação de gado no país. 
Também foi aprovada moção de aplausos para o trabalho desenvolvido por Álvaro Osório 
de Almeida, diretor da Inspetoria de Higiene e Saúde Pública, criada pelo governo do Rio 
de Janeiro, voltada para o combate à ancilostomíase, recomendando que seus trabalhos de 
educação e distribuição de comprimidos anti-helmínticos, fossem estendidos a todo o país, 
através de um comité central instalado no Rio de Janeiro. A construção de colónias para 
“alienados” nos diversos estados foi também uma das moções aprovadas no 7o. CBMC.133

132 Os médicos que se contrapuseram a Christovam Malta foram Magalhães Penido e Zoroastro Passos que 
argumentou a impertinência de se esperar do governo “soluções” para os problemas do país no que dizia 
respeito à saúde pública e, no caso da profissão médica, valia o mesmo raciocínio. Assim, aquela “assembléia 
onde se reúnem as maiores mentalidades da nossa pátria” deveria deixar registrado seu voto de protesto contra 
a liberdade profissional.
133 Anais do VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo Horizonte, 1912,1 Volume, pp. 63-68.

como na farmácia e na odontologia também.132 
aprovada pela grande maioria dos votos.

Por fim, cabe destacar ainda que, a iniciativa de instauração de uma sessão de 
trabalhos específica no congresso como ocorreu com Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, também ela, uma sociedade especializada, pode ser compreendida como 
uma inflexão na configuração de espaços cada vez mais delimitados pelos “experts” de um 
dado conhecimento no campo da medicina. No caso brasileiro, como se verá mais adiante, 
a configuração de um congresso médico brasileiro que abarcasse todas as áreas de 
conhecimento da medicina foi perdendo terreno. Inicialmente, reuniu junto de si outros 
eventos médicos e posteriormente, com os novos anseios da categoria, outras áreas médicas 
foram se organizando paralelamente, intervindo na própria dinâmica da realização dos 
congressos, a partir das novas possibilidades que se abrirem para pensar e debater a 
medicina brasileira.
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4.1.Z Um congresso estadual de dimensão nacional: o Congresso Médico Paulista de
1916. Um parêntese.

Nesta parte do trabalho, pretende-se destacar, mesmo que brevemente, a iniciativa 
de um congresso de medicina organizado em São Paulo que, de início com projeção tímida, 
mas que, num curto espaço de tempo, tomou fôlego e ampliou suas bases de participação, 
através - como havia ocorrido no 6o. CBMC de 1907 - de um árduo trabalho de divulgação 
do evento em diversas partes do país.

É certo que outros eventos similares ocorreram em outras partes do país, caso por 
exemplo de Recife, que já havia organizado o Io. Congresso Médico de Pernambuco em 
1909. No entanto, pela documentação levantada, nenhum dos eventos até então realizados, 
comparando aí os de caráter nacional, conseguiu tal porte em termos de número de 
participantes e número de trabalhos inscritos. Daí a pertinência em recuperar o encontro de 
1916, não como uma iniciativa isolada de parte da comunidade médica de São Paulo134, 
mas enquanto evento interado com a dinâmica maior da organização dos congressos 
médicos no país.

A iniciativa de realização de um congresso médico paulista partiu de uma 
representação assinada por mais de 100 médicos do estado e foi apresentada à SMCSP em 
abril de 1916. A proposta foi aprovada por unanimidade dos votos e, além do empenho da 
Sociedade para a realização do encontro, ganhou forte apoio dos setores importantes da 
comunidade médica, tais como os periódicos médicos paulistas, instituições do Serviço 
Sanitário, a Escola de Farmácia, a recém-criada Faculdade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo e a Santa Casa de Misericórdia.

A formação da comissão organizadora demonstra o envolvimento de 
diversas instituições médicas do período:

134 Interessante notar que mesmo a história oficial dos congressos médicos paulistas, desconsiderou por muito 
tempo esta iniciativa. Cita-se aqui o fato de, em 1933, haver a inauguração de um Congresso Médico Paulista 
por parte da Associação Paulista de Medicina, sem haver qualquer referência à iniciativa de 1916 no material 
publicado referente ao evento. Congresso Médico Paulista. Relatório Oficial, 1933.
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0 secretário-geral da comissão organizadora, Ayres Netto propôs que fosse anexada 
ao congresso uma exposição de produtos relacionados à atividade médica, seguindo a 
tendência dos demais congressos médicos do período e atendendo algumas solicitações de 
fabricantes de produtos farmacêuticos. Tal sugestão foi aceita por unanimidade pelos

Nome_________________
Arnaldo Vieira de Carvalho

Oliveira Fausto 
Franco da Rocha
Silvio Maia
Vital Brazil
Ayres Netto ■

Xavier da Silveira
Américo Brasiliense
Alsino Braga_____
Quadro 36: Comissão organizadora do Primeiro Congresso Médico Paulista 1916

Cargo na comissão
Presidente

Vice-presidente
Vice-presidente
Vice-presidente 
Vice-presidente 
Secretário Geral

Atividade profissional_________
Diretor da Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo________
Presidente da SMCSP__________
Diretor do Hospício Juqueri_____
Diretor da Maternidade São Paulo 
Diretor do Instituto Butantã_____
Assistente da 1*. Clínica Cirúrgica 
e Ginecológica da Santa Casa 
Redator da Gazeta Clínica______
Lente da Escola de Farmácia_____
Médico dos hospitais

135 Anais do Io Congresso Médico Paulista. São Paulo, volume I, 1916.
136 Nota-se que embora os congressos brasileiros de medicina e cirurgia tenham recebido adesões de várias 
partes do país, não havia a previsão em seus estatutos de nomeação de um delegado para cada estado, 
cabendo a responsabilidade dos contatos à comissão organizadora que se dava de maneira irregular. Pode-se 
dizer que esta preocupação é bastante típica dos eventos realizados em São Paulo como o que ocorreu por 
ocasião do VI Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, no qual os esforços da comissão organizadora 
para ampla participação de congressistas de várias partes do país garantiu um número expressivo de 
representantes de vários estados, o maior,comparado aos demais congressos realizados.

Secretário
Secretário
Tesoureiro 

TTT

Ficou decidido que o congresso seria realizado entre os dias 03 e 10 de dezembro de 
1916 e teria, além da Assembléia Geral, 12 seções contemplando as diversas especialidades 
médicas já consolidadas, havendo possibilidade de desdobramentos ou junções, conforme o 
número de congressistas e a natureza dos trabalhos apresentados. Um outro dado 
interessante com relação aos estatutos reporta-se à preocupação abrangente dos 
organizadores do evento que não queriam restringir a participação no congresso apenas a 
paulistas e paulistanos. Para isso, foi determinada, como função da comissão organizadora, 
a nomeação, na capital de cada estado do Brasil de um delegado encarregado de obter 
adesões ao congresso, bem como recolher e enviar memórias, trabalhos ou propostas à 
comissão organizadora. Uma preocupação inovadora e característica dos movimentos de 
organização médica de São Paulo, nestes anos, voltados para a ampliação dos contatos e 
debates e almejando sempre uma abrangência nacional dos eventos ali sediados.136
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demais membros da comissão, o que indica uma nítida afinação com as regras de 
organização de congressos científicos. O principal objetivo destas exposições era o de 
adequar os interesses médico-científicos aos preceitos educativos da conduta higiénica 
indicada à população, pois eram abertas ao público em geral e aos interesses comerciais dos 
fabricantes dos mais diversos produtos, desde remédios, produtos de limpeza, até os 
aparatos industriais utilizados para campanhas sanitárias, desinfecções e obras públicas, 
entre outros.

117 As demais associações médicas eram: Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas; Associação Médico- 
Cirúrgica de Minas Gerais, Associação Paulista de Assistência Escolar, Faculdade de Medicina da Bahia, 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre, Faculdade de Direito da Bahia, Inspetoria do Comércio de Leite e 
Produtos Laticínios, Instituto Bacteriológico de São Paulo, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (Rio de Janeiro), Sociedade Médica dos Hospitais da Bahia, 
Associação Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, Assistência à Infância de Niterói, Centro Médico do Ceará, 
Assistência Dentaria Escolar de São Paulo, Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Sociedade de 
Neurologia e Psiquiatria do Rio de Janeiro, Sociedade de Medicina Legal da Bahia, Hospital de Penitência do 
Rio, Instituto Soroterápico do Butantan, Maternidade do Rio de Janeiro, Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo.
138 Nos congressos brasileiros de medicina e cirurgia realizados desde 1888, em sua maioria, na cidade do 
Rio de Janeiro, então capital federal, nunca foi ultrapassada a cifra de 450 inscrições, com exceção do 6o. 
congresso que contou contabilizou 503 e como já citado, foi realizado na cidade de São Paulo.

As adesões estaduais foram crescendo com o passar dos meses. Com a nomeação 
dos delegados estaduais, além da capital federal, houve adesão do Pará, Maranhão, Bahia, 
Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Sergipe, Ceará, Paraná, Alagoas, 
Minas Gerais e Amazonas. Importantes adesões de sociedades médicas também ocorreram 
tais como da Academia Nacional de Medicina, por intermédio de seu presidente Miguel 
Couto e da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, só para citar as da capital 
federal. Ao todo somaram 23 associações aderentes ao evento, sendo sete de São Paulo.’37 
Tal movimento indica uma crescente valorização da tradição médica paulista entre a 
comunidade mais ampla de profissionais ligados às áreas médicas que, aos poucos, se 
impunha como uma das forças mais expressivas do país para a formação e atuação médicas.

Faltando um mês para a realização do congresso, a comissão organizadora tomou 
conhecimento de que já havia quase 900 inscritos e 58 inscrições para a Exposição de 
Higiene. E tais cifras foram superadas. Ao todo foram 935 inscrições, um recorde se 
comparado às cifras dos congressos médicos nacionais, por exemplo.138 Pela diversidade de 
participantes, número de trabalhos e número de inscritos num curto espaço de tempo - 
menos de um ano - percebe-se o empenho da comissão organizadora e dos demais
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colaboradores da comunidade médica paulista para inaugurar, com grande êxito, a série dos 
congressos médicos paulistas.

_________________Estados
________________ São Paulo
______________ Rio de Janeiro
_________________ Bahia____
_____________ Rio Grande do Sul
__________________ Pará_____
_______________Minas Gerais
_________________ Goiás____
______________ Santa Catarina
_________________ Paraíba
_________________ Paraná
_______________ Pernambuco
_________________ Sergipe
________________ Maranhão
________________Amazonas
________________ Total: 14
Quadro 37: número de inscrições por estados 1°. Congresso Médico Paulista 1916

O reconhecimento do “sucesso” que o congresso havia atingido foi destacado na proposta 
do médico Oliveira Fausto de que houvesse participação de uma comissão médica paulista 
nas comemorações da independência da Argentina previstas para 1917, pois para ele, se o 
Congresso Médico Paulista havia sido iniciado com tendências regionalistas, diante das 
adesões e apoio recebidos, o congresso paulista havia se transformado num Congresso 
Médico Brasileiro e poderia dali em diante “almejar a confraternização da classe médica 
sul-americana”.139

Faz-se necessário esclarecer que os dados computados acima se referem ao número 
de inscrições, não podendo ser relacionado com o número efetivo de participantes, pois tal 
participação não foi registrada de maneira exata nos documentos consultados. Mesmo 
assim, é possível verificar que a comunidade médica paulista havia crescido muito num 
curto espaço de tempo e que aderira majoritariamente ao evento científico. Já pelo registro 
dos trabalhos apresentados constatam-se outros números vinculados à participação, bem 
menos precisos devido aos critérios e possibilidades de publicação dos anais. Estes se

Número de inscrições individuais 
610 
165 
33 
32 
20 
18 
11 

____________05____________  
____________02____________  
____________01____________  
____________01____________  

01 
____________01____________  
____________ 01____________  

907 
TO

139 Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. São Paulo, volume 1, p. 343.
140 Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. 1916, volume 1.



Seções Médicas Número de trabalhos publicados

Anatomia e Histologia Normais 04

21

Biologia Geral 16

[ ]Higiene, Demografia e Engenharia Sanitária 25

Obstetrícia 20

06Ginecologia

92

141 Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. Vol. 3, pp. 211-216 e Vol. 4, pp. 141-154.
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configuraram em 5 volumes e foram publicados ao longo dos anos, datando a última 
publicação de 1920, já com restrições orçamentárias para a publicação e tiragem.

Foram 43 votos aprovados. As questões de interesse público de saúde que 
mereceram maior número de discussões e abriram espaço para votos de moções foram a 
profilaxia da sífilis, através da criação de dispensários para o diagnóstico e cura,

Anatomia e Histologia Patológicas, Bacteriologia 
e Parasitologia

| Total: 06 | __
Quadro 38: Seções Científicas do i°. Congresso Paulista de Medicina - 1916

Pelo menos 94 trabalhos foram apresentados, além de 08 conferências. Destes, 
constata-se que duas das 11 mulheres inscritas apresentaram trabalhos. Maria da Glória 
Watzl apresentou uma comunicação na seção de Obstetrícia intitulada “Oftalmia purulenta 
dos recém-nascidos” e Marie Renotte participou da seção de Higiene, Demografia e 
Engenharia Sanitária com o trabalho “Os estabelecimentos de beneficência com a medicina 
social”.141 É preciso atentar para o fato de que nem todos os trabalhos apresentados foram 
publicados e que houve um rearranjo das seções originais do congresso para a publicação, 
diminuindo seu número de doze para seis. Além disso, o último volume apresentado já no 

ano de 1920, publicou os trabalhos restantes em conjunto, sem haver a preocupação em 
separá-los por seção. Mesmo assim, foram computados na tabela abaixo de acordo com a 
área de conhecimento mais próxima.
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acompanhados de instrução sobre os perigos da doença e meios de preveni-la; vigilância 
sanitária das amas de leite e lactantes; regulamentação das indústrias e ofícios perigosos, da 
educação sexual dos jovens e da repressão ao charlatanismo médico e farmacêutico.

O tracoma, doença que levava a cegueira centenas de pessoas, foi novamente 
retomado como urgência no Estado, devido aos graves prejuízos económicos que a endemia 
poderia trazer ao país, caso os índices de ocorrência não diminuíssem. Assim, foi frisada a 
necessidade de organização de uma campanha profilática rigorosa

Da seção de Biologia foi proposto que se promovesse junto ao governo do Estado e, 
por intermédio deste, ao governo federal, a redução das tarifas nos calçados e outros objetos 
protetores contra o ataque de vermes e dos ofídios. Aconselhou-se também procedimentos 
de instrução popular e propagandas sobre os conhecimentos adquiridos na profilaxia dos 
vermes e solicitação aos governos a medidas de combate ao impaludismo, no interior e na 
capital do Estado. Com relação à leishmaniose, foi sugerido que os estudos e pesquisas 
sobre a etiologia, diagnóstico, profilaxia e tratamento fossem facilitados, solicitando 
enfermarias especiais aos doentes, junto aos hospitais da capital, onde os médicos do 
interior pudessem observar as diversas lesões e acompanhar o modo prático de 

141 tratamento.

Outro problema largamente debatido no congresso foi a lepra e a urgência de 
medidas profiláticas consideradas modernas, pautadas na conferência apresentada por 
Emílio Ribas, diretor licenciado do Serviço Sanitário, comissionado pelo governo estadual 
para estudar os novos tratamentos na Europa e nos Estados Unidos?42

Questões importantes de âmbito legislativo também foram discutidas como os 
direitos de licença à gestante, já garantidos por dois meses às mulheres que exerciam 
funções públicas no Estado de São Paulo, deveriam ser estendidos às mulheres menos 
favorecidas, como as operárias que não tinham nenhuma garantia e eram totalmente 
dependentes da iniciativa particular. Também foi votada a solicitação aos poderes

142 Na votação sobre esta moção foi registrado um adendo do médico Henrique Carlos de Souza Araújo, no 
qual entendia serem mais adequadas as colónias agrícolas para a profilaxia da lepra no Brasil. Moções 
aprovadas. Annaes do Primeiro Congresso Médico Paulista. Op.cit., vol I, pp. 338-339.
143 Moções aprovadas. Annaes do Primeiro Congresso Médico Paulista. Op.cit., vol I, pp. 339, 341 e 347.
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Ainda sobre questões de ensino, a seção de Odontologia apresentou um projeto de 
reforma do ensino odontológico, pelo qual todos os cursos de odontologia oficiais fossem 
transformados em Faculdade de Odontologia com uma uniformização das disciplinas 
ministradas em quatro anos.

legislativo e executivos da República de um projeto de lei referente a proteção do 
trabalhador para evitar acidentes de trabalho.144

144 Moções aprovadas. Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista., vol 1, 1916, pp. 340-342.
145 Na 3a reunião preparatória do congresso, ocorrida em agosto de 1916 foi feito convite pela comissão 
organizadora a um grupo de farmacologistas do estado para que elaborassem o projeto do Codex 
Farmacêutico Paulista. O grupo era composto pelos seguintes membros: João Florentino Meira de 
Vasconcellos (presidente), Christovam Buarque de Hollanda, Luiz M. Pinto de Queiroz, J. Malhado Filho, 
Firmino Tamandaré de Toledo Jr, Joaquim M. Kehl e João Alfredo Varella. Anais do Primeiro Congresso 
Médico Paulista. Volume 1, 1916, p.20.
146 Moções aprovadas. Annaes do Primeiro Congresso Médico Paulista. Op.cit., vol I, pp. 348-50.
147 Moções aprovadas. Annaes do Primeiro Congresso Médico Paulista. Op.cit., vol I, pp. 350-352.

A seção de Farmácia foi uma das mais ativas do congresso. Como já previsto nos 
trabalhos preparatórios do Congresso Médico Paulista, havia uma comissão encarregada de 
confeccionar um Codex Farmacêutico Paulista.145 Foi então aprovado o projeto apresentado 
da “Farmacopeia Paulista” e a solicitação para os poderes públicos do Estado e do país para 
a adoção desta. Além disto foi aprovado um projeto de “Legislação Farmacêutica” para o 
Estado de São Paulo, formulado pelos farmacêuticos Joaquim Maynert Kehl e Cândido da 
Fontoura Silveira. Por fim, um projeto de “Reorganização do ensino farmacêutico no 
Brasil”. No entanto, percebe-se relativa tensão entre os protagonistas destes projetos e 

outros membros da classe médica e farmacêutica, apontando para a necessidade de se 
reconhecer que esta luta por uma uniformização da farmacopéia brasileira já era antiga 
aspiração. Assim se reportou Vitor Godinho, importante expoente da medicina em São 
Paulo, ao se referir aos trabalhos do professor Souza Lima por ocasião do 6o. Congresso 

Brasileiro de Medicina e Cirurgia, ocorrido em 1907, ali mesmo em São Paulo, e do qual 
fora membro da comissão executiva. Segundo Godinho, naquela ocasião fora apresentado 
um projeto de Farmacopéia pelo farmacêutico Orlando Rangel. Via então a presente 
proposta do Codex como uma importante retomada do projeto, já bastante melhorado, 

pronto para ser divulgado. Desta forma, cumprimentava a seção pela atuação com um voto 
de aplauso, mas também registrava o não pioneirismo da iniciativa.146
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Também a Exposição de Higiene anexa ao congresso foi sediada em uma instituição 
não vinculada à prática médica, as dependências do Liceu de Artes e Ofícios, atual 
Pinacoteca do Estado de São Paulo e que na época tinha como diretor o arquiteto que havia 
projetado o edifício, entre tantos outros da cidade, Francisco de Paula Ramos de Azevedo.

Foi inaugurada no dia 4 de dezembro e funcionou até o dia 20 de dezembro. Foram 
exibidos produtos farmacêuticos, alimentícios, químicos e biológicos, além de aparelhos 
sanitários e utensílios de higiene pessoal. Foi visitada majoritariamente por representantes 
dos setores industriais e médicos. Ao final, a comissão julgadora formada, por membros de 
instituições de saúde, engenharia e farmácia concedeu diplomas, medalhas e menções

Por fim, a respeito das parteiras pouco foi comentado. Uma única moção referente 
ao seu trabalho propunha a proibição do emprego da pituitrina pelos poderes públicos da 
nação, mesmo para aquelas diplomadas.148

Manifestações de agradecimentos não faltaram na assembléia de encerramento, 
tanto às autoridades políticas - presidente do Estado, secretários, prefeito quanto às 
instituições que apoiaram a realização do congresso. Interessante notar que, apesar de todo 

enaltecimento sobre a recém-criada Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, esta 
não possuía ainda sede própria e o congresso esparramou-se pela cidade. Grande parte das 
sessões médicas foi realizada nas dependências da Escola Politécnica (onde também se 
realizou a sessão de encerramento), da Escola de Farmácia e Odontologia, do Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Para 
algumas das conferências, secretaria do evento e sessão de abertura foram utilizados os 
edifícios da Escola Normal e Jardim de Infância, da Câmara Portuguesa de Comércio e da 
Associação Montepio da Família. Contou-se com o apoio do Colégio Coração de Maria e 

do Mosteiro de São Bento para hospedagens e com o apoio de empresas ligadas às 
companhias de trem e serviços de táxi para transporte dos congressistas. Percebe-se um 
grande envolvimento de importantes instituições da cidade, cujos seus diretores não fizeram 
apenas representar-se no evento, mas ofereceram grande suporte material e humano para o 

êxito do congresso médico, expressando desta forma, o crescente prestígio que a medicina 
conquistava em diversos âmbitos sociais paulistas.

148 Moções aprovadas. Annaes do Primeiro Congresso Médico Paulista. 1916, vol I, p. 340.
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honrosas. Os discursos proferidos enalteciam o futuro promissor que a indústria nacional 
teria com produção de artigos vinculados à Higiene.

A Faculdade de Medicina que funcionava na Escola Prática de Comércio também 
foi visitada por grande parte dos congressistas, entre eles, professores das Faculdades de 
Medicina, que puderam conhecer os laboratórios. Foram feitos discursos pelos acadêmicos 
Ferreira Santos e Horácio de Figueiredo em nome do Centro Acadêmico “Oswaldo Cruz”, 
além de homenagens aos professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, da 
Bahia e de Belo Horizonte.

Um dos mais antigos, Antonio Austregésilo, agradeceu as carinhosas manifestações 
dos alunos de São Paulo, demarcando em suas palavras os novos ventos com relação a 
organização do ensino médico no Brasil, reconhecendo o caráter inovador das iniciativas 
sanitárias tomadas em São Paulo em outros tempos, culminando com a fundação da 
faculdade, apesar das precárias condições de funcionamento. Segundo suas palavras, já que 
São Paulo tomou a dianteira, longe de irritação, todos, como irmãos de uma mesma família, 
deveriam se congratular com ele149. A família aqui se refere ao conjunto de médicos do país 
que idealmente é desejada pelo professor como uma classe unida. No entanto, seu alerta 
serve muito mais para se perceber o quanto tal ousadia podia estar incomodando outros 
setores do ensino médico no país, sobretudo Rio de Janeiro que, nas palavras do mesmo

149 Discurso de Antonio Austregésilo. Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista.São Paulo, volume 1, p.
112.

Também tiveram a oportunidade de visitar vários estabelecimentos de medicina e 
de saúde pública do Estado de São Paulo como o Leprosário de Guapira, formado por nove 
pavilhões, quatro femininos, quatro masculinos e outro para distribuição de alimento aos 
pobres. Houve uma manifestação inesperada por parte de alguns asilados com relação a 

Emílio Ribas que visitava o estabelecimento com frequência, pois souberam que este 
proferira uma conferência sobre a lepra e quiseram lhe agradecer.

Além da Exposição, os congressistas tiveram uma programação de 
confraternizações e visitas muito extensa. De início, houve uma recepção no Palácio dos 
Campos Elíseos, sede do governo do Estado, com direito a champanha e agradecimentos da 
equipe médica pelo apoio obtido das autoridades governamentais para o evento.
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professor se via como progenitor da recém faculdade de medicina paulista, uma vez que 
seus professores, em grande maioria, lá se educaram.

Mais de cem congressistas visitaram a Santa Casa de Misericórdia, percorrendo suas 
diversas dependências, sendo realizada em seu salão nobre a conferência do renomado 
professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Fernando Magalhães, sobre 
infecção puerperal.

Este cuidado com a presença das ilustres visitas pode ser interpretado como 
estratégia diplomática dos organizadores paulistas que, se por um lado queriam demonstrar 
e confirmar o caráter empreendedor de São Paulo, por outro, tinham consciência da 
importância de um respaldo das autoridades médicas existentes em outras partes da 
federação, sobretudo da capital para iniciativas que, naquele momento, não eram 
unanimidade entre as comunidades de médicos e profissionais da área. A futura ‘Casa de 
Arnaldo’,como posteriormente veio a ser conhecida a Faculdade de Medicina de São Paulo, 
naquele período, não passava de uma audaciosa investida de alguns setores médicos, com 
apoio (mais logístico e menos financeiro) do Estado, em meio à adversidade.

Outra investida mais discreta reporta-se a um almoço íntimo oferecido ao secretário 
do Interior, Oscar Rodrigues Alves, pelos delegados mineiros presentes no congresso, os 
médicos Linneu Silva e Godoy Tavares. A conexão médica São Paulo-Minas se restringiu à 
presença da comissão organizadora do evento, do secretário do Interior e de médicos 
mineiros. Godoy Tavares, em seu discurso, reforçou a imagem da figura do mineiro 
(modéstia, desconfiança e timidez) e da figura do paulista (confiança, otimismo, talento e

150 Além do professor Fernando Magalhães, foram conferencistas, Antonio Austregésilo (FMRJ), Henrique 
Roxo (FMRJ), Linneu Silva (FMBH), Orlando Rangel (farmacêutico da Academia Nacional de Medicina), 
Eduardo Rabello (FMRJ). Portanto, os únicos conferencistas de São Paulo foram Emílio Ribas, com a 
conferência de abertura sobre a lepra e Oscar Lisboa sobre higiene rural.

Além de Fernando Magalhães, outros professores das faculdades de medicina dos 
demais estados, foram convidados a proferirem as conferências do evento, numa atitude de 
consideração e reconhecimento que acompanhou o congresso paulista em vários 
momentos.150 Um grande banquete foi oferecido pelo Governo do Estado aos 
representantes de Estados e das Associações Científicas que fizeram parte do Congresso.
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trabalho) ao descrever as mudanças ocorridas em cada estado151. Um mútuo apoio era dado 
ali, entre brindes e saudações, às novas iniciativas científicas, sobretudo às faculdades e 
associações de medicina.

Todavia, representantes do Rio de Janeiro, amigos do delegado do estado no 
congresso, Fernando Vaz, também promoveram um almoço íntimo que contou com a 
presença do secretário do Interior, Oscar Rodrigues Alves, além de médicos paulistas, entre 
eles, Arnaldo Vieira de Carvalho, Ayres Netto e Geraldo Paula Souza152.

Outras instituições médicas foram visitadas como o Instituto Paulista, o Instituto 
Pasteur, o Instituto Bacteriológico, o Hospital “Umberto Primo”, o Sanatório Santa 
Catarina e a Maternidade de São Paulo. Esta última foi muito elogiada por seus serviços, 
instalações e pela direção de Silvio Maia. O Hospício de Alienados do Juqueri e o 
Dispensário Clemente Ferreira também fizeram parte do roteiro de visitas dos 
congressistas. Para o Juqueri foram cedidos carros pelo Secretário do Interior e os visitantes 
foram recebidos pelo diretor, Franco da Rocha, e demais médicos, além da apresentação da 
banda de música formada parcialmente por internos. Já no dispensário para tuberculosos, o 
“espetácul” foi de cunho médico-científico, pois os visitantes puderam assistir a uma 
operação de pneumotórax e àa aplicação do Raio X em dois doentes.

No Hospital Militar e Quartel da Luz os congressistas foram recebidos por 
autoridades da Justiça e Segurança Pública e por vários oficiais. Visitaram as enfermarias e 
a sala de operações. Depois, assistiram à apresentação de exercícios da cavalaria e, na 
Escola de Educação Física, assistiram à programação de ginástica e outras atividades 
físicas. Por fim, um desfile dos batalhões na Avenida Tiradentes que, segundo as memórias 
do congresso, atraiu grande contingente popular.

Já para o Instituto Butantã, foram atraídos mais de trezentos congressistas, 
certamente por seu caráter institucional inédito no país, pois naquele momento já se 
consagrava mundialmente como especializado em estudos ofídicos, além de desenvolver 
pesquisas vinculadas à produção de soros e vacinas.

151 Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. São Paulo, volume I, pp. 132-134.
152 Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. São Paulo, volume 1, pp. 138-139.



271

Provavelmente, no grande salão do Clube Trianon, onde ocorreu um baile aos 
congressistas no dia 11 de dezembro, a fumaça dos elegantes charutos e cigarros envolveu 
os casais nas modernas danças daquela época.

Por estranha ironia, os pulmões, que também eram vítimas do tabagismo em alta 
escala naquele período, foram esquecidos por ocasião da visita a uma fábrica de cigarros 
chamada “Grande Manufatura de Fumos e Ciganos Castelões”. Os diretores do 
estabelecimento receberam com entusiasmo os congressistas que não se preocuparam muito 
com o quê era ali produzido, mas em quais condições. Assim, elogiaram as instalações 
higiénicas, garantindo um estado saudável aos trabalhadores, no que se referia ao edifício. 

Nada foi citado sobre a relação dos produtos com a dependência e danos que podiam trazer 
à saúde. O apelo à imagem do progresso industrial que a cidade aos poucos ganhava, falou 
mais alto. Um dos diretores do estabelecimento fez votos para que o congresso resultasse 
nos mais profícuos ensinamentos em prol do saneamento do Brasil e a imprensa também foi 
registrar aquela importante visita.153

1 Anais do Primeiro Congresso Médico Paulista. São Paulo, volume 1, pp . 128-129.
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Comissão organizadora do Primeiro Congresso Médico Paulista, 1916.
A partir da esquerda, os médicos: Xavier da Silveira, Alsino Braga, Oliveira Fausto, Arnaldo Vieira de 
Carvalho, Oscar Rodrigues Alves (Secretário do Interior e Presidente honorário do Congresso), Ayres Netto, 
Silvio Maya e Américo Brasiliense.
Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP



Primeiro Congresso Paulista de Medicina - 1916 
Um encontro estadual de dimensão nacional.
Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP

Detalhe da mesma foto do Congresso de 1916.
Emílio Ribas é o segundo sentado a partir da esquerda.
Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP
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4.2. Mudanças de enfoque nas políticas de saúde pública e nos congressos brasileiros 

de medicina (1918-1929)

Para grande parte da historiografia que abordou o tema, o movimento sanitarista foi 

dividido em duas grandes fases: a primeira, abarcando o início do século XX, caracterizada 

pelas campanhas de combate às epidemias e fortemente vinculada ao trabalho de Oswaldo 

Cruz na capital federal; e a outra, referente aos anos 10 e 20 daquele século, na qual se 

sistematizou o projeto de saneamento rural para o país. (Hochman, 1998, p. 60)

Com a aproximação da década de 20 do século passado, os médicos daquele período 

foram testemunhas e, ao mesmo tempo, atores de diversas alterações na organização 

sanitária e no direcionamento da pesquisa biomédica no país. Reformas sanitárias com 

vistas ao saneamento das periferias urbanas e das zonas rurais, luta por um fortalecimento 

do poder federal com relação aos demais estados, numa política sanitária centralizadora, 

combatente e eficaz que trouxesse a erradicação das endemias rurais - malária, 

ancilostomíase e doença de Chagas. Como se viu, na conferência de Carlos Chagas em 

1912, por ocasião do T. CBMC, este era o projeto que se queria implementar naquele 

momento por alguns dos protagonistas da saúde pública do país, sobretudo vinculados ao 

Instituto Oswaldo Cruz.

A internacionalização da “era bacteriológica” colocou em outros termos a equação 

sociedade - saúde - educação, gerando um forte movimento médico-sanitário, no qual o 

anseio de cientistas, representando conscientemente ou não suas respectivas nacionalidades, 

pelos méritos de novas descobertas acerca das doenças epidêmicas e endémicas, muitas

No entanto, como Hochman alerta, é preciso atentar para tais periodizações, pois 

estudos recentes vêm demonstrando que o anseio pelas reformas sanitárias instauradas nos 

anos 20 já se manifestava anteriormente (p. 61 e Almeida, 2003, pp. 303-322) O 

entendimento de sua efetivação nos anos 20 deve ser compreendida, menos enquanto uma 

“novidade” de alguns médicos sanitaristas e mais como novos arranjos político- 

económicos, alicerçados em novas alianças e realizados por novos protagonistas do campo 

médico.
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ocorrido naquele período em outras partes do continente americano e com os novos 
programas de pesquisa de grandes centros localizados, sobretudo dos Estados Unidos.

vezes foi camuflado pela “ideologia da cooperação para a prevenção de doenças”, até hoje, 
palavra de ordem nos organismos internacionais responsáveis pelas questões sanitárias.154

154 Para o aprofundamento da questão, ver Kuhlmann Jr, 2001. Embora o trabalho desenvolvido pelo auto- 
não tenha a pretensão de dialogar com a historiografia especializada em história da medicina no Brasil, é 
importante destacar que sua pesquisa traz importantes dados documentados a respeito da educação sanitária e 
da imbricação da medicina com a educação, não só nos anos 20 do século passado, mas no mesmo período 
que se convencionou chamar a “era das campanhas sanitárias” e/ou polícia sanitária, sobretudo no Rio de 
Janeiro e São Paulo, respaldando a concepção de que é difícil estancar estes anos da história da saúde pública 
e medicina do Brasil em fases tão compartimentadas e quase de tendências opostas.
155 Belisário Pena foi inspetor sanitário nas campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz e viajou com Carlos 
Chagas para Minas Gerais em 1908 e com Oswaldo Cruz em 1910 para a Amazônia. Em seguida, junto a 
Artur Neiva fez uma grande expedição pelo sertão brasileiro, mapeando as endemias nas zonas secas da 
Bahia, Pernambuco, Piauí e Goiás. (Benchimol, 1993, p. 106, nota 3 e Neto, 2001, pp. 209-210)
156 Entre 1918-1919 foi publicada pela Liga a revista Saúde e em 1923 foi feita uma segunda edição do livro 
de Belisário Pena intitulado Saneamento do Brasil.
157 Brazil Médico, ano 35, n. 19, vol. 2, 19/11/1921, pp. 292-293.

“sanitarismo”

Os livros e revistas publicadas no período sobre saneamento156, ao atacarem 
frontalmente as autoridades governamentais pelo flagelo das doenças e pobreza infinita das 
regiões do interior do país, foram acompanhados de outras iniciativas nacionalistas no Rio 
de Janeiro, como a formação da Liga de Defesa Nacional, a Liga Brasileira de Higiene 

Mental, o Instituto de Higiene criado em 1918, fruto da parceria entre o governo paulista e 
a Fundação Rockefeller, com o objetivo “de formar profissionais realmente especializados 
na matéria, onde se tomasse possível promover pesquisas sanitárias, métodos e processos 
sanitários de interesse para o país” (Candeias, 1984, p. 6 apud Campos, 2002, p. 61). Seu 
programa do curso de Especialização em Higiene Rural proposto em 1921 era amplo e 
abordava justamente as problemáticas consideradas mais graves no país: malária, 
ancilostomíase, lepra, sendo Carlos Chagas convidado para proferir a conferência de 
abertura.157

A formação da Liga Pró-Saneamento, fundada por Belisário Pena155 em 1918, tinha 
a finalidade de alertar as autoridades públicas e intelectuais para a precariedade das 
condições sanitárias e de obter apoio para uma ação pública de saneamento no interior, ou 
melhor, nos “sertões” do Brasil (Hochman, 1998, p. 63).
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Mas se havia um movimento mais ostensivo contra os males endémicos do interior, 

outras surpresas nada agradáveis, fariam com os médicos se sentissem meio “órfãos” e 

retroagissem ao tempo dos surtos epidêmicos, aparentemente controlados pelas campanhas

A articulação política entre a ANM e o governo federal parecia ser um “trunfo” do 

qual seus membros não gostariam de abrir mão, descentralizando o poder das decisões com 

autoridades estaduais e municipais. E o “remédio” deveria ser estudado então por uma 

comissão especial nomeada naquela sessão, que durante as férias da Academia, organizaria 

uma proposta com medidas a serem aconselhadas ao Governo para o saneamento dos 

“nossos sertões.” Os nomes, claro, incorporavam a lista dos renomados sanitaristas que 

bradavam pelos quatro cantos do país que era preciso saneá-lo: além do próprio presidente 

da ANM, Miguel Couto, foram nomeados, Oswaldo Cruz, Miguel Pereira, Carlos Chagas, 

Carlos Seidl e Afrânio Peixoto.

158 Sessão da ANM do dia 30/11/1916, publicada em Brazil Médico, ano 31, n. 3, 20/1/1917, p. 30. A 
indicação referida de Antonino Ferrari foi feita na Sessão do dia 16/11/1916 e era a de que a ANM fizesse um 
apelo público para que houvesse a colaboração de todas as associações científicas do Brasil e dos governos 
estaduais e municipais para a campanha em favor do saneamento de algumas regiões do litoral e do interior 
do Brasil.

Além disso, outros espaços médicos, além do Instituto Oswaldo Cruz, tiveram participação 

neste movimento de organização de novas políticas sanitárias para o país, “disputando” este 

campo científico que então se configurava. Trata-se aqui do papel mais ativo que a 

Academia Nacional de Medicina (ANM) reivindicava para si, no que se referia às diretrizes 

a serem tomadas para sanear o “estado deplorável das populações do interior do Brasil.” 

Nas palavras de seu presidente, Miguel Couto, a respeito da repercussão causada pelo 

eloquente discurso de Miguel Pereira,

“Jd a Academia homologou o voto de aplauso proposto pelo 
Professor Aloísio de Castro e aceitou a indicação do Dr. Antonino Ferrari, 
mas parece que a ela cabe outro papel neste grave problema. O Professor 
Miguel Pereira apontou a chaga, mas é a esta Academia que cabe indicar 
o remédio, exercendo mais uma vez a função de sucedâneo do antigo 
Conselho do Estado.

Está autorizado a declarar que o Sr. Presidente da República, que 
acompanhou com o maior interesse a discussão travada em torno deste 
assunto, receberia com maior agrado as sugestões partidas da nossa 
Academia. ”158
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Quanto à viagem no túnel do tempo, tratava-se da eclosão não de uma epidemia, 
mas de uma pandemia de gripe, a chamada gripe espanhola ou influenza que ceifou 
milhares de vida, em 1918.161

De surpresa, a gripe também “pegou” o congresso brasileiro de medicina. É o que se 
verá a seguir.

No Rio de Janeiro, atingiu mais de 2/3 da população, matando 12.830 pessoas em 
dois meses (outubro e novembro) daquele ano (Bertucci, 1997, p. 70). Os serviços 
sanitários e hospitalares não dava conta da demanda, e as críticas aos governos federal e 
estadual se intensificaram ainda mais neste período.

159 Editorial Brasil Médico, ano 31, n. 7, 17/02/1917, p. 51.
160 Editorial Brasil Médico, ano 31, n. 7, 17/02/1917, p. 51. Oswaldo Cruz faleceu no dia 11/02/1917, em sua 
casa em Petrópolis, aos 44 anos, vitimado por complicações de insuficiência renal. Sobre o movimento de 
mitificação de Oswaldo Cruz após a sua morte, ver Brito, 1995.
161 Sobre a gripe espanhola, ver Kolata, 2002, Bertucci, 2002 e 1997, Britto, 1997.
162Era o Diretor Geral de Saúde Pública (1912-1918).
163 Brazil Médico, ano 30, n. 37, 9/9/1916, p. 294.

empreendidas no começo do século. O sentimento de orfandade está aqui relacionado com 
o choque da notícia de falecimento de Oswaldo Cruz, ocorrido em fevereiro de 1917, 
causando comoção nacional e retratada em páginas e páginas da imprensa e das revistas 
médicas nacionais e estrangeiras, pois perdia-se “um grande sábio que nos honrou o nome 
como até hoje nenhum outro no estrangeiro.”159 Os conflitos internos em Manguinhos se 
agravaram ainda mais, pois pairava sobre as cabeças dos pesquisadores uma grande ameaça 
à manutenção de um património científico construído sob a égide de seu fundador.160

Decorridos quatro anos após o congresso de Minas Gerais, percebe-se que houve 
alguns desencontros com relação à organização do 8o. CBMC. A comissão, então designada 
para organizá-lo, formada pelos médicos Carlos Seidl162, Fernando Terra e Leão de Aquino, 
numa sessão da Academia Nacional de Medicina, encaminhou a “honrosa incumbência” 
àquela instituição, alegando não terem obtido de seus esforços realizados, até aquele 
momento, resultados positivos.163 Carlos Seidl, que fez a leitura da indicação para a Mesa,
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argumentou ainda que aquela atividade não fugia aos Estatutos da Academia, pois estes 
previam, em seu artigo 5o, a realização de congressos médicos.

“Contrariando uma crença corrente, muitos médicos participavam 
simultaneamente das duas sociedades. Os interesses em jogo naquela 
oportunidade pareciam inibir incompatibilidades interassociativas. Além 
disso, integrar instâncias representativas da categoria, de cunho científico e 
acadêmico, representava uma estratégia preferencial de obtenção de 
prestígio junto à clientela e de reconhecimento entre pares. ” (p. 30)

Logo após a resposta afirmativa do presidente da Academia, Miguel Couto, um 
outro membro e assíduo frequentador dos congressos nacionais e latino-americanos, 
Nascimento Gurgel164, prontamente argumentou que constava já de longa data, a 
incumbência de promover congressos nacionais de medicina nos estatutos da SMCRJ. 
Argumentou também que a Sociedade havia contribuído significativamente para a 
realização do 7o. CBMC, realizado em 1912. Por fim, solicitou ao presidente da Academia 
que incluísse ao lado da indicação do colega Carlos Seidl, o seu “ato de justiça.” Miguel 
Couto afirmou que sobre o assunto deveria discutir com o presidente da Sociedade, na 
época, Manoel Cardoso Fonte.

164 O mesmo foi representante oficial do Brasil no 5o e 6o CMLA e também presidente da SMCRJ em 1911. 
Ver capítulo 2.

Pode-se depreender deste episódio dois aspectos importantes a respeito da dinâmica 
organizacional dos congressos médicos nacionais: o primeiro deles remete a um 
enfraquecimento do papel da SMCRJ na administração destes eventos, mesmo havendo a 
previsão da ocorrência do 8o. CBMC na capital federal. Em segundo lugar, a atividade da 
ANM com relação aos congressos médicos que, como se viu, marcou presença tanto nos 
foros nacionais quanto latino-americanos. Neste caso, sua participação foi fundamental pois 
tomou para si, de fato, a responsabilidade pela organização do evento. Por fim, a relação 
entre ambas entidades médicas, através não somente dos possíveis acordos entre os 
respectivos presidentes, como também através da própria flexibilidade de seus membros 
que, muitas vezes, pertenciam a ambas as associações, caso por exemplo de Nascimento 
Gurgel. Sobre este assunto Neto (2001) afirmou que
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A comissão organizadora sofreu algumas alterações, com relação aos nomes 
previstos em 1916, pois toda a direção da ANM fez parte do comité executivo. A sua 
configuração final foi a seguinte:

Nome_____
Miguel Couto

Cargo profissional___________
Professor de Clínica Médica da
FMRJ e Presidente da ANM_____
Diretor da FMRJ

Função na comissão
Presidente

Vice-presidente 
Secretário Geral 
Io. Secretário 
2o. Secretário 
Tesoureiro 
Orador

165 Sessão da ANM do dia 30/11/1916, publicada em Brazil Médico, ano 31, n. 3, 20/1/1917, p. 30.
166 2o. Boletim do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1921.

Aloísio de Castro
Olímpio da Fonseca
Garfield de Almeida
Belmiro Valverde
General César Diogo 
Nascimento Gurgel______________________________________________________
Quadro 39: Comissão organizadora do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina 1918 00

Ainda no final de 1916, novamente a organização do 8o. CBMC foi assunto de uma 
das sessões da ANM. Segundo consta em seus registros, o médico Oscar de Souza havia 
proposto uma data para realização do evento, maio de 1918.165 Posteriormente, a previsão 
era a de que o congresso ocorresse em setembro daquele ano, mantendo a tradição de 
realizá-lo no mês da data cívica da Independência do Brasil.

O 8o. CBM, assim denominado, sem a palavra “cirurgia”, não foi inaugurado em 
setembro, mas em outubro de 1918, quando eclodiu a epidemia na capital federal. A 
novidade era que o congresso, além de ser organizado pela ANM, não seria um evento 
singular, mas estava programado para ser iniciado junto a três outros eventos: a 2a. 
Conferência da Sociedade Sul-Americana de Higiene, Microbiologia e Patologia; o Io. 
Congresso Sul - Americano de Dermatologia e SifUigrafia e o Congresso do Tracoma. A 
junção destes eventos indica ao mesmo tempo a expectativa de consolidação de 
especialidades conjugada ao desejo de intermediação do diálogo entre áreas comuns. Isto se 
refere principalmente aos interesses comuns entre a conferência de microbiologia e o 
congresso de dermatologia e sifiligrafia. Tanto assim, que foi proposto ao final do evento
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que a 3a Conferência Sul Americana de Microbiologia fosse novamente realizada junto ao 
congresso sul americano de dermatologia.167

167 2o. Boletim do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1921, p. 306.
168 Crónica e Notícias. Brazil Médico, ano 32, n. 7, 16/02/1918, p. 56.

Em termos de programação168, as seções científicas contempladas em fevereiro 
daquele ano, só abarcaram o primeiro evento acima citado, como pode ser acompanhado no 
quadro abaixo:



| Seções Científicas

| Medicina Interna (clínica médica, pediatria, neurologia e psiquiatria)

| Biologia (histologia, anatomia normal e patológica e fisiologia)

| Medicina Publica

| Física, Química e Farmacologia

| Odontologia
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Microbiologia e Parasitologia (2a. Conferência da Sociedade Sul Americana de Higiene, Microbiologia e 
Patologia)

Clínica Cirúrgica (dermato-sifilografia, oftalmologia, vias urinárias, otorrinolaringologia, obstetrícia e 
ginecologia)

Na publicação dos anais, as seções citadas acima aparecem organizadas de outra 

forma, havendo a formação de comités executivos específicos para cada uma delas. 

Ampliou-se o seu número, de 7 passaram a ser 10, pois a seção de Medicina Interna foi

169 2o. Boletim do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1921.
170 Praticamente todos os estados organizaram um comité regional: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo (tendo como presidente Arnaldo Vieira de 
Carvalho, diretor da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo), Rio de Janeiro, havendo ainda uma 
comissão específica do Distrito Federal (o presidente da SMCRJ, Oswaldo de Oliveira era o presidente da 
comissão). Anais do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1925, vol. 1, p. X1II-XVII.

Foi mantida a prática de nomeação de membros de outros estados para a divulgação 

e auxílio às atividades do congresso. Desta vez, foram formados “comités”, compostos por 

vários médicos das respectivas regiões.170 Os estudantes de medicina foram pela primeira 

vez considerados membros adjuntos do Congresso, podendo apresentar memórias e discuti- 

las, independente da contribuição financeira, mas sem direito de voto. Ampliavam-se as 

possibilidades do futuro profissional de medicina nos congressos, mas ao mesmo tempo, 

restringia-se o nível de participação àqueles que não faziam parte da “comunidade médica.” 

Assim, advogados e engenheiros poderiam participar da Seção de Medicina Pública com a 

apresentação de memórias, sem o direito de voto.

| Total: 7
Quadro 40: Seções científicas do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina 191816
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Aquela era uma ótima ocasião para usufruir as novas dependências da FMRJ, pois 

seu novo edifício, localizado na Praia Vermelha havia sido inaugurado um dia antes da 

abertura do evento e as sessões do 8o. CBM foram ali realizadas. Em meio a tantos 

compromissos inaugurais, os médicos foram pegos de surpresa pela “enorme calamidade da 

extensa e intensa pandemia gripal.” Quase todas as sessões foram suspensas; muitos dos 

congressistas adoeceram ou tinham de estar atuando no socorro das pessoas acometidas 

pela gripe. Várias delegações latino-americanas já estavam no país para participar dos 

eventos, entre elas, a do Chile, Argentina, Uruguai e Peru. Quase mil congressistas haviam 

se inscrito e

A ideia de que uma tremenda fatalidade havia ocorrido, reforçava ainda mais o 

sentido solidário que os responsáveis pela revista Brazil Médico tiveram para com o colega 

Carlos Seidl, pois acusado como responsável pela irrupção galopante da epidemia, havia 

pedido exoneração do cargo da Direção do Serviço Geral de Saúde Pública por aqueles 

dias.

Segundo os organizadores, os anais só foram publicados parcialmente, pois com a 

eclosão da epidemia, grande parte do material foi extraviada ou perdida. Duas publicações, 

pelo menos, foram feitas. Uma, de 1921, reuniu os trabalhos concentrados no Io. Congresso

desmembrada em seção de pediatria, seção de neurologia e psiquiatria e seção de clínica 

médica. Uma outra seção de oftalmologia foi organizada, estando o Congresso do Tracoma 

a ela anexado.171 Assim, os demais eventos - sobre dermatologia e tracoma, que corriam 

paralelamente aos trabalhos da comissão executiva do 8o. CBM - foram, posteriormente 

incorporados.

“(...) importantes comunicações se anunciavam, para 
enriquecimento de nossas letras médicas. Teríamos em suma, uma semana 
cheia de memoráveis debates científicos que a sorte adversa não permitiu, 
dando-nos em troca horríveis dias de apreensões e sofrimentos. Lamentável, 
profundamente lamentável. ”172

171.Anais do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1925, vol. 1, p. VII.
172 Boletim da Semana. “A nova Faculdade de Medicina e a reunião dos Congressos Médicos brasileiros.” 
Brazil Médico, ano 32, n. 46, 16/11/1918, p. 335.
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Sul-Americano de Dermatologia e Sifiligrafia. Ao todo, foram publicados 43 trabalhos, 
sendo 11 específicos sobre a lepra e 9 sobre sífilis.

Uma outra modalidade de divulgação dos trabalhos referente ao 8o. CMB foi a 
iniciativa da Maternidade do Rio de Janeiro, sob a chefia do obstetra Fernando Magalhães, 
de publicar as memórias e comunicações apresentadas no congresso pelos médicos daquela 
instituição. Ao todo, perfazem um total de 40 trabalhos a respeito do estado de gravidez e 
partos.174

Pela análise do que foi publicado, a 2a Conferência Sul Americana foi um dos 
eventos que mais reuniu trabalhos. Ao todo, foram publicadas 67 comunicações, mas 
certamente deveria haver um número maior de trabalhos inscritos. Os temas abordados 
foram: imunidade anti-infecciosa, beribéri, carbúnculo, ancilostomíase, malária, 
puericultura e eugenia, higiene do leite, peste bubônica no Brasil, disenterias, febre 
amarela, doença de Chagas, saneamento em Minas Gerais, tuberculose e tratamentos, lepra 
e leprosários, medicina legal e perícias policiais, sistema nervoso, escarlatina, difteria, 
mortalidade infantil, difteria, leishmaniose, coqueluche, tifo, habitações coletivas, acidentes 
de trabalho, verminoses no interior, além de diversos estudos sobre doenças de animais, 
estudos sobre antiofídicos e antiescorpiônico.173

173 'índice. Anais do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1925, vol. I, pp.741-743.
174 A Maternidade do Rio de Janeiro no 8o. Congresso Médico Brasileiro. Rio de Janeiro, Livraria Editora 
Leite Ribeiro & Maurillo, 1918. Ver Brazil Médico, ano 32, n. 51,21/12/1918, p. 407.
175 Anais do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1925, pp. 128-134.

Alguns pontos puderam ser destacados enquanto preocupações centrais daquele 
encontro. A luta pela competência dos serviços de profilaxia das doenças aparecia como um 
requisito técnico indiscutível. Razões técnicas apontavam para a defesa de uma maior 
intervenção federal na saúde pública e na higiene, sobretudo para os problemas endémicos 
do interior e partes do litoral do país. Reforço das táticas de vigilância sanitária, inspeção 
médico-sanitária, isolamentos eram palavras de ordem em diversas memórias apresentadas 
relativas à tuberculose e à lepra, entre outras, reforçando a tendência intervencionista e 
autoritária do Estado nas questões de saúde pública.175

É interessante notar que no período destacado houve uma crescente influência 
médico-higienista nas questões educacionais. Apareceram também preocupações
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Naquela segunda ocasião, a eclosão da gripe e as discussões ocorridas no 8o. CBM 
fizeram acirrar ainda mais os ânimos daquele defensor do saneamento do país. No entanto, 
aquele ano estava marcado por complicações, pois a gripe acabou tirando a vida do 
presidente então eleito, Rodrigues Alves, o mesmo que havia dado apoio às campanhas 
sanitárias de Oswaldo Cruz. Sua eleição significava uma espécie de renovação política da 
saúde pública no país (Labra, 1985, p. 98). Os discursos realmente tiveram um grande 
efeito retórico, muitos deputados saíam do plenário ressoando a idéia de que “o Brasil era 
um imenso hospital” e de era preciso fazer algo. Mas, os interesses políticos pareciam não 
estar, naquele momento, voltados para as mudanças estruturais no campo da saúde pública. 
E o apelo feito por Azevedo Sodré entrou para o rol dos grandes discursos proferidos na 
Câmara dos Deputados.

176 Antonio Vidal. Higienicultura e eugênica, ostogenesis progresiva e euténica. Anais do Oitavo Congresso 
Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1925, vol. 1, p.166.
177 Brazil Médico, ano 32, n. 29, 20/07/1918, pp. 226-229; n. 30, 27/07/1918, pp. 236-238; n. 35, 
31/08/1918, pp. 276-278; n. 36, 07/09/1918, pp. 282-284; n. 37, 14/09/1918, pp. 291-294; n. 50, 14/12/1918, 
pp. 395-397.

eugênicas, propostas em forma de voto ao congresso pelo médico argentino Antonio Vidal 
e com amplo apoio de alguns expoentes da medicina brasileira, como Azevedo Sodré, 
Miguel Couto, Afrânio Peixoto e outros. Entre as resoluções, a aprovação de um voto em 
prol dos estudos e trabalhos na área de eugenia, através do incentivo às indagações teórico- 
experimentais sobre a herança, às fundações e aos centros científicos ligados a esta área. 
Buscava-se também ampliar e unificar os diversos centros e sociedades de eugenia no país 
e na América. Neste sentido, reiterou-se a idéia de criação de um Ministério de Higiene e 
de Saúde Pública, através do incentivo aos estudos e trabalhos realizados no continente com 
esta finalidade, para sua pronta realização. Mais que um voto, queriam viabilizar aquela 
idéia urgentemente.176 Esta perspectiva pragmática das decisões ali tomadas, pôde ser 

comprovada através da manifestação pública de Azevedo Sodré na Câmara dos Deputados, 
logo no mês seguinte ao encerramento do 8o. CMB. Lá, fez um eloquente e crítico discurso 
à situação dos serviços públicos de saúde na capital e defendeu novamente mais atenção 
por parte das autoridades aos problemas de saneamento e ao projeto de criação de um 
Ministério da Saúde Pública, pois este já havia sido apresentado em outros discursos do 
mesmo médico em julho e agosto daquele ano.177
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4.2.1. Novas dinâmicas de congressos médicos nacionais: o Congresso Nacional de 
Práticos e os Congressos Médicos de Higiene

Passado o grande pesadelo da eclosão epidêmica que se concentrou em alguns 
meses do ano de 1918, tanto a direção da ANM quanto da SMCRJ animaram-se com a 

perspectiva de se organizar um congresso médico nacional para as festividades de 1922, 
centenário da Independência. E claro que a data também foi bastante sugestiva para o 
movimento mais crítico com relação às mazelas vividas pelo país, no que dizia respeito à 
política, economia e à saúde.

Neste, como em qualquer outro período da história do Brasil, não é possível falar 
de apenas um, mas de vários sentimentos de nacionalidade e representações do país, de 
acordo com os interesses e especificidades locais e conjunturais.

A sessão de encerramento do evento não foi acalorada, com discussões a respeito 
dos votos e moções. Parece que estes foram indicados ao final das sessões e dos encontros 

que se realizavam paralelamente. Fernando Terra, responsável pelo comité executivo do 
Congresso de Dermatologia e Sifiligrafia, sugeriu que o 9o. CBM fosse realizado em 
Salvador, capital do “grande Estado do Norte”, talvez chocado pelo estado alarmante em 
que se encontrava a capital federal. Naquele momento, o flagelo parecia não ter mais fim. 

Então, por aclamação, foi escolhida a capital da Bahia O “inferno epidêmico” vivenciado 
naqueles meses pelos próprios médicos chegou a inspirar o discurso de encerramento do 

professor A.Bachmann, com palavras pouco otimistas aos médicos, sanitaristas e outros ali 
presentes, pois destacou “a impotência da medicina ante o inexorável destino.”178

Tanto no Rio de Janeiro quanto em outras partes do Brasil, principalmente São 
Paulo, as comemorações voltadas para o centenário de independência ocorreram, 
expressando não um único, mas vários sentimentos de nacionalidade. (Ferreira, 2002: 267- 
346).

178 2o. Boletim do Oitavo Congresso Brasileiro de Medicina. Rio de Janeiro, 1921, p. 351.
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Mais ainda incentivados pela comemoração que se aproximava, alguns médicos, por 
sua vez, entendiam que poderiam contribuir substancialmente para edificar uma nova 

nação, livre dos flagelos epidêmicos e endémicos, a partir dos conhecimentos da Higiene 
cada vez mais voltados para os problemas de saúde pública.

Já em 1919 foram feitas as primeiras conjecturas para a organização de um 
congresso médico em 1922. Observa-se que aqui não se falou do 9o CBM, mas de um 
congresso diferente, especial para aquela data.179 Um dos membros da ANM, Jaime Silvado 

propôs, em sessão do dia 14/08/1919, que a Academia promovesse uma Exposição de 
Higiene anexa ao Congresso Médico a ser celebrado por ocasião das festas do Centenário. 
Teófilo Torres complementou a proposição, sugerindo que além de uma Exposição, fosse 

também organizado um Congresso de Higiene. Segundo sua otimista opinião, 1922 seria 
uma ocasião de mostrar

179 Também em São Paulo, havia a previsão para que o 2o. Congresso Paulista de Medicina ocorresse em 
1922, por ocasião das festas do Centenário da Independência. Brazil Médico, ano 35, n. 3, 15/01/1921. p.45. 
No entanto, acabou não ocorrendo.
180 Brazil Médico, ano 33, n. 43,25/10/1919, p. 336.
!81 Segundo Neto (2001), há informação de que a SMCRJ havia começado a organizar o evento já em 1918. 
p. 35.

“(...) o quanto o Brasil tem evoluído em cem anos de existência e, em 
matéria de Higiene, podemos figurar na primeira plana entre as nações que 
tem cuidado desta especialidade. O nosso progresso é de tal ordem que 
exige, para demonstrá-lo eficazmente, a promoção do Congresso. ”180

Parecia que a experiência de organização pela ANM do 8o. CMB junto a outros 
eventos, havia consolidado na instituição o gosto pela tarefa, até então, domínio da SMCRJ. 
Fernando Magalhães, presidente da SMCRJ naquele momento anunciava nas revistas 
médicas, a iniciativa de organização na capital federal de um Congresso de Médicos 

Práticos, também em comemoração às festas de Independência. A organização já estava 
completa, com as seções e temas oficiais a serem discutidos. Segundo Neto (2001, p. 35), 
sua peculiaridade com relação aos congressos brasileiros de medicina devia-se ao fato de 
que os interesses profissionais foram ali defendidos enquanto monopólio da “autoridade 
cultural” do “médico especialista” diante de outros profissionais e setores sociais que
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Assim, o Congresso Nacional dos Práticos ficou sendo o congresso médico da
Pátria. Suas atividades tiveram início em 30 de setembro e foram finalizadas no dia 7 de

Houve proposta para que a sequência do “Congresso dos Práticos” se mantivesse, 
diante do sucesso dos debates ocorridos e da necessidade de mais discussões a respeito de 
temas tão polêmicos. No entanto, isto acabou não ocorrendo.

No ano seguinte, uma nova série de congressos médicos seria inaugurada. Tratava- 
se dos Congressos Brasileiros de Higiene, que mantiveram uma longa tradição ao longo dos

Em 1921, ocorreu por parte da ANM uma aproximação com a SMCRJ para que, 
juntas organizassem um evento para o ano de 1922. Havia nesta atitude, por parte do 
presidente da ANM, Miguel Couto, um reconhecimento pela iniciativa da Sociedade de 
realizar o primeiro congresso médico brasileiro.182

outubro de 1922. A sessão de abertura ocupou o Pavilhão das Festas da Exposição 
Internacional, com a presença de autoridades. Contou com 350 inscrições e com a 
participação de nomes de peso da medicina daquele momento.

182 Brazil Médico, ano 35, n. 1, vol. 2, 16/07/1921, p. 10.
1 RA Para uma análise mais aprofundada sobre os debates ocorridos neste congresso, ver Neto, 2001.
184 Primeiro Congresso Nacional dos Práticos. Actas e Trabalhos. Rio de Janeiro, 1923.

“competiam” no mercado: desde aqueles profissionais que não se adequavam aos 
pressupostos do que era considerado medicina científica e especializada, passando por 
áreas paralelas como a Farmácia, Enfermagem, até chegar às parteiras, homeopatas, 
curandeiros, espiritas e outras práticas consideradas “indesejáveis.”

1 RA Não caberia neste trabalho uma análise exaustiva a respeito deste evento.

Destaca-se, todavia, que as temáticas abordadas e as resoluções tomadas, em que pese a 
marca da singularidade assinalada por Neto (2001), dialogavam com as demandas mais 
amplas que já estavam sendo demarcadas nos anos 20: assistência hospitalar, 
regulamentação profissional do médico, raça, tuberculose, sindicalismo, combate à lepra, 
ao câncer, ao alcoolismo, às endemias do interior, ao charlatanismo, controle da 
manipulação de produtos farmacêuticos, discussão sobre o papel da enfermagem, 
problemas do ensino médico, segredo médico, aborto, legislação sanitária, doenças 
venéreas, degenerações nervosas, aborto, faculdades de medicina.184
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Imbuídos da “fantástica experiência” em conhecer a realidade norte-americana, 
estes e outros médicos acreditavam que a especialização em Higiene poderia ampliar o 

campo de debate científico e o poder de influência dos médicos sanitaristas nas políticas 
públicas de saúde.

anos, até a década de 1980, o que indica, mais do que se poderia imaginar, a vitalidade da 
área até pouco tempo atrás. A iniciativa de sua organização partiu da Sociedade Brasileira 
de Higiene, formada também em 1923. Alguns membros eram médicos que haviam viajado 
aos Estados Unidos para se formarem em especialistas em saúde pública e que ocupavam 
ou iriam ocupar cargos importantes na administração sanitária do país. Foi o caso de Carlos 
Chagas, que já era o diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, um dos 

fundadores e primeiro presidente da Sociedade, no Rio de Janeiro, e de Geraldo Paula 
Souza em São Paulo, posteriormente diretor do Serviço Sanitário. (Campos, 2002, p. 76)

Outro problema apontado referia-se à restrição da participação de todos os membros 
em algumas das atividades dos congressos. Segundo editorial publicado no Brazil Médico, 
era de que seus idealizadores não podiam se conformar com temas especiais para os 

Diretores de Serviços Sanitários:

Mas parece que a iniciativa do Congresso Nacional de Higiene não era uma resposta 
adequada à insatisfação generalizada por parte de muitos médicos que atuavam na área e 

que consideravam os programas dos congressos brasileiros muito amplos, tal como ocorria 
com aquele apresentado pela recém-criada Sociedade. Argumentavam que ao invés da 
amplitude de temas abarcando todos os problemas, seria muito mais interessante, tal qual 
vinha ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos, a eleição de duas ou três questões, sobre 
as quais todos os congressistas se debruçariam para buscar as soluções mais adequadas, 
práticas e autorizadas. Nota-se aqui, claro conflito de idéias e resistências quanto ao 
direcionamento pragmático que os Estados Unidos vinham protagonizando em suas 
políticas de saúde pública no continente, através da formação de membros locais em suas 
instituições e através das ações da Fundação Rockefeller, principalmente.

185 Sobre a influência norte-americana nas políticas públicas de saúde na América Latina, ver ainda capítulo 
5.
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Pelo pouco até aqui relatado, nota-se que os Congressos Brasileiros de Higiene, ao 
lado de outras iniciativas, contribuíram eficazmente para a consolidação da área de saúde 

pública enquanto um campo profissional legítimo e autónomo, diferenciado portanto, das 
diversas outras possibilidades de atuação médica. No entanto, ainda está para ser estudado 
com mais afinco sua contribuição na construção e legitimação de uma nova concepção de 
saúde pública que, aos poucos, estava sendo engendrada no país.

Embora anónimo, o manifesto acima representava não só a posição da Revista 
Brazil Médico, como também de alguns dos protagonistas dos congressos precedentes, de 
caráter abrangente e vinculados a SMCRJ. Já a ANM, cedeu suas dependências para a 
realização do Primeiro Congresso Brasileiro de Higiene, ocorrido no início de outubro de 
1923. E lá estavam as conhecidas questões debatidas e as reivindicações feitas há alguns 
anos atrás: entre outros, foi aprovado, em forma de moção, um voto aos poderes públicos 
para que fosse criado o Ministério da Saúde Pública e, outro, para a criação de uma Escola 
de Higiene e Saúde Pública nas dependências de Manguinhos.187

186 Brazil Médico, ano 37, n. 5, vol. 2, 04/08/1923.
187 Esta última resolução não agradava certamente os médicos envolvidos com o ensino médico e a Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, que viam naquela proposta, verdadeira ameaça ao seu status de escola 
formadora no campo da medicina, por excelência. Primeiro Congresso Brasileiro de Higiene. Rio de Janeiro, 
Volume 1, 1926, pp. 245-246. Consultar também Campos, 2002, capítulo 6.
188 Assim, em 1924 ocorreu o 2o. em Belo Horizonte, o 3o. em 1926, São Paulo, o 4o. em Salvador, em 1927 
e o 5o. em 1929 na cidade de Recife. Outras informações a respeito desta série de congressos podem ser 
encontradas em Campos, 2002; Luz, 1982 e Alves, 1977.

Como já citado, estes congressos mantiveram a regularidade por muito tempo, 
havendo uma interrupção no período Vargas, a partir dos anos 30. Em 1947, após o fim do 
Estado Novo, os Congressos Brasileiros de Higiene voltaram a ser realizados. No período 
aqui focalizado, a realização dos congressos manteve regularidade e contou com a 

participação decisiva não só dos expoentes da direção dos serviços públicos de saúde, como 
também de vários médicos, engenheiros e profissionais ligados à saúde pública.

“Parece-nos mesmo que anda a beirar o ridículo essa distinção num 
Congresso Científico, em que todos se devem igualar. Qual será a vantagem 
dessa reunião à parte? Que mal adviria da discussão geral daqueles temas? 
Compreende-se bem a vantagem das conferências entre os diversos 
Diretores dos Serviços Sanitários, mas que, num Congresso geral, se 
reúnam eles à parte é o que se não pode justificar. ” 186
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A participação de membros da medicina do Rio de Janeiro foi grande quanto à 
organização e divulgação do evento. Nomes como o de Miguel Couto, Abreu Fialho, Carlos 

Chagas, Fernando Magalhães, entre outros, faziam parte da comissão organizadora das 
seções científicas. Os membros da comissão executiva, envolvidos com o evento eram 
membros da Sociedade de Medicina de Porto Alegre e da Faculdade de Medicina de Porto 
Alegre.

Muitas visitações às instituições de saúde, medicina e das ciências em geral, 
existentes em Porto Alegre, estavam previstas como parte da programação do 9o. CBM,

Função na comissão
Presidente________
Secretário Geral

Mas e os Congressos Brasileiros de Medicina? Motivos ainda não esclarecidos 
levaram o 9o. CBM para terras bem distantes, em Porto Alegre. A participação da ANM, ao 
que parece, foi ativa para esta transferência de sede. De acordo com uma nota divulgada em 
Brazil Médico, Miguel Couto gostaria que o congresso se realizasse no mês de julho. Já 

havia a confirmação da participação de Carlos Chagas, Eduardo Rabello e do presidente da 
SMCRJ, Fernando Magalhães, além do presidente da ANM.189

Diversas autoridades estiveram presentes nos cerimoniais e recepções programadas 
para o 9°.CBM. Além das representações médicas do Rio de Janeiro e de outros estados, 
contou-se com a presença do diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, Sarmento 
Leite, representantes políticos regionais, cônsules da Alemanha, Itália, Uruguai, Argentina, 
Portugal e França e até mesmo com o Arcebispo Metropolitano.191

189 Brazil Médico, ano 39, n. 20, volume 2, 14/11/1925, p. 292.
190 Os dados obtidos são parciais em virtude de não ter sido encontrado o Io. volume dos Anais do referido 
encontro. Anais do Nono Congresso Brasileiro de Medicina. Porto Alegre, 1926, volumes 2 e 3.
191 Anais do Nono Congresso Brasileiro de Medicina. Porto Alegre, 1926, volume 3, p. 701. Constou na 
programação do evento, a realização de uma Missa solene na Catedral Metropolitana.

Nome________
Olinto de Oliveira
Renato Barbosa_____________________________________________________________
Quadro 41: membros da comissão organizadora 9°. Congresso Brasileiro de Medicina 1926190
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entre elas, hospitais, bibliotecas, laboratórios, repartições e museus. Bailes de gala, 
banquetes e concertos no Teatro São Pedro - onde se deu também a abertura do evento - 
fizeram parte das atividades.

De fato, as questões da regulamentação profissional vinham marcando as discussões 
dos congressos nacionais anteriores e o estudo e solução do problema da regulamentação 
do exercício da medicina também fez parte da programação do 9o. CBM. Estas questões 
foram discutidas ao lado das matérias vinculadas à higiene e doenças tropicais, numa única 
Seção, denominada “Medicina Social”:

Desde 1924, a Faculdade de Medicina, contava com nova sede e viviam um 
momento de relativa estabilidade, se comparado às turbulências políticas ocorridas entre 
governo estadual e médicos diplomados pela faculdade, que mantinham certa coesão contra 
o livre exercício da profissão, garantido pela constituição estadual do Rio Grande do Sul. 
Segundo Beatriz Weber:

192 WEBER, Beatriz Teixeira. As artes de curar. Medicina, Religião e Positivismo na República Rio- 
Grandense. 1889-1928. Santa Maria: Ed. Da UFSM, Bauru: EDUSC,1999, p. 117.

“iVo conjunto das estratégias para a organização de uma Medicina 
científica e que viesse a gerir não só a doença, mas também a sociedade, a 
opção pela realização do 9°. Congresso Médico Brasileiro na cidade de Porto 
Alegre - capital do Estado que ainda mantinha a liberdade profissional na sua 
legislação -, em outubro de 1926, parece ter sido significativa. Provavelmente, 
era uma forma de a comunidade médica de todo o País fazer pressão contra a 
manutenção de um ponto da Constituição Estadual que lhe soava absurdo”.192



| Seções Científicas | Número de trabalhos

| Medicina

| Clínica Cirúrgica

| Clínica Pediátrica

| Dermatologia e Sifilografia

| Ginecologia e Obstetrícia 41 (19 de ginecologia e 22 de obstetrícia)

| Psiquiatria e Neurologia

| Medicina Social 33

| Ciências Acessórias (biologia, parasitologia)

T9T
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| Total: 8 |
Quadro 42: Seções científicas do Nono Congresso Brasileiro de Medicina 1926

Em uma das sessões de Medicina Social, tumultos ocorreram quando o médico de 

Pelotas, Francisco Simões Lopes, faria a apresentação de sua comunicação contrária à 

liberdade profissional, causando polêmicas no recinto, havendo intervenção do presidente 

da SMCRJ, Fernando Magalhães, na ocasião, responsável pela direção dos trabalhos da 

sessão. Não se sabe ao certo se houve ou não a leitura total do texto, pois há versões 

contraditórias a respeito do episódio, chegando-se a levantar a hipótese de que houvesse 

“capangas armados” do governo e manifestações estudantis. (Weber, 2001, p. 118 e nota 

118, p. 131)

De qualquer forma, o texto de Simões Lopes e outros, discutidos no evento a 

respeito do ofício da medicina, contribuíram para a configuração de moções relativas ao 

tema e aprovadas no final do 9o. CBM, tais como o voto de que houvesse estudos e solução 

para o problema da regulamentação do exercício da Medicina em todas as associações 

médicas existentes no país, a reiteração do voto formulado no Congresso Médico dos 

Práticos, em 1922, a respeito da criação de uma Associação Médica Brasileira com 

finalidade de luta pelos “interesses sociais, profissionais e científicos.” O que demonstra

193 Não foram encontradas informações a respeito do número de trabalhos apresentados em grande parte das 
seções.



O 10°. CMB -1929

294

Nos anos seguintes, pouco se falou a respeito do próximo congresso brasileiro que, 
segundo decisão tomada em Porto Alegre, deveria ser realizado em Salvador. Na verdade, 
este encontro da série analisada, ficou um pouco na sombra de outros eventos que 
ocorreram ao mesmo tempo, como se verá a seguir. Além disso, os últimos anos da década 
de 20 foram marcados por abalos na ordem política e económica da Ia. República. 
Recupera-se um pouco deste período.

Em termos profissionais, os médicos conseguiram fundar o Sindicato Médico 
Brasileiro, no final de 1927, fortemente ligado aos membros da SMCRJ, inclusive 
realizando suas primeiras reuniões no edifício da Sociedade.

Em 1928, em sessão comemorativa ao 99°. aniversário da ANM, era convocado 
pelo presidente Miguel Couto, a organização do Io. Congresso Brasileiro de Eugenia, junto 
ao 10°. CBM, a 4a. Conferencia Pan-Americana de Higiene, Microbiologia e Patologia, o 
2o. Congresso Pan-Americano de Tuberculose. A previsão era a de que todos estes eventos 
ocorressem juntos, por ocasião do centenário da ANM, em 1929. As respectivas 
presidências de cada um dos congressos, contemplavam nomes bastante conhecidos da 
medicina:

que ambos os expoentes da medicina oficial do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro 
saíram fortalecidos na luta por seus interesses.194

Entre 1927 e 1928, muitas alterações ocorreram no encaminhamento das políticas 
públicas de saúde no país, principalmente a partir de uma inserção ainda maior dos Estados 
Unidos, através da Fundação Rockefeller nas campanhas sanitárias engendradas naquele 
momento. Ao mesmo tempo, um novo surto epidêmico de febre amarela no Rio de Janeiro 
incentivou fortes debates na imprensa médica e nos jornais, com críticas tanto aos serviços 
públicos de saúde do país, quanto à ação da fundação Rockefeller no combate à doença.195

194 Anais do Nono Congresso Brasileiro de Medicina. Porto Alegre, volume 3, 1921, p. 702.
195 Ver Brazil Médico, agosto de 1928.
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No entanto, em fevereiro de 1929, Azevedo Sodré indicado para presidir o 10°. 

faleceu. A presidência do congresso foi então, assumida por Aloísio de Castro. Por ocasião 

do evento, diversas homenagens foram feitas em memória de Azevedo Sodré, assíduo 

batalhador pelo desempenho dos congressos brasileiros de medicina.

Não se sabe se efetivamente se foram publicados os Anais específicos do 10°. CBM. 

Foram encontrados somente os Anais da 4a. Conferência Sul-Americana de Higiene e do 

Congresso Brasileiro de Eugenia, publicados sob os auspícios da ANM. No entanto, 

algumas sessões do 10°. CBM foram publicadas na Revista Brazil Médico, sobretudo a de 

Ginecologia e Obstetrícia, tendo como organizador, Fernando Magalhães. Interessante 

observar ainda que em uma de suas sessões, foi proposto um voto para que fosse 

restabelecido, nas faculdades de medicina do país, o curso de parteiras, que havia sido 

substituído pelo das enfermeiras especializadas, criado pela lei de ensino de 1925. Ou seja, 

um voto na contramão das novas diretrizes médicas educacionais.

Nota-se ainda que, por estranha ironia do destino, aquele evento contou com a 

participação de um médico argentino Araóz Alfaro que vinha já, há tempos, mantendo 

vínculos institucionais e científicos com brasileiros. Na sessão solene do Centenário da

Academia Nacional de Medicina, trouxe de volta, no alvorecer da década de 1930, palavras 

similares àquelas proclamadas no início do século, por ocasião da série dos congressos 

latino-americanos de medicina, iniciada no Chile:

Miguel Couto - Presidente da Academia Nacional de Medicina____________________________
Carlos Chagas - Presidente da 4*. Conferência Sul - Americana de Higiene, Microbiologia e Patologia 
Antonio Fontes - Presidente do 2°. Congresso de Tuberculose_____________________________
Azevedo Sodré - Presidente do 10o. Congresso Brasileiro de Medicina_______________________
Roquette-Pinto - Presidente do 1°. Congresso Nacional de Eugenia__________________________
Olímpio da Fonseca - Secretário Geral_______________________________________________
Quadro 43: Presidentes das comissões organizadoras dos congressos de 1929156

196 Brazil Médico, ano 42, n. 15, 19/04/1928, p. 320.
197 Brazil Médico, ano 43, n. 31, volume 2, 03/08/1929, p. 910.

“E os médicos afirmam, que por cima das pequenas dificuldades que 
nem sempre é possível poder evitar, por cima de suspeitas ou desconfianças 
que espíritos prevenidos podem suscitar, hão de seguir sempre tremulando 
bem alto, radiante e gloriosa, a nobre lição da confraternização 
americana. ”197
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À guisa de finalização deste capítulo, é possível identificar a dinâmica dos 
Congressos Brasileiros de Medicina enquanto integrante do processo mais amplo de 
consolidação profissional do médico na sociedade brasileira. Embora, como se viu, os 
encontros estivessem mais concentrados na capital federal, é possível afirmar que o ideal de 
uma medicina nacional existiu. No entanto, de forma semelhante ao que se passou com os 
Congressos Médicos Latino-Americanos em termos de dificuldades dos participantes para 
romper com algumas visões equivocadas a respeito dos países que compõem o continente, 
realizar encontros de caráter nacional, não se mostrou tarefa menos complicada.

Embora componentes de uma mesma seqíiência, chama a atenção a peculiaridade de 
cada um destes eventos, principalmente quando organizados fora do Rio de Janeiro, em 
outras cidades do país. De qualquer modo, é possível afirmar que a tônica das questões 
mais centrais debatidas ao longo destes eventos - tal como havia ocorrido nos encontros 
latinos - se pautou nos problemas de ordem sanitária e na profilaxia de doenças infecciosas.

A presença de autoridades políticas também fez parte dos congressos médicos 
realizados no Brasil e algumas votações ocorridas nas assembléias finais também se 
dirigiram aos poderes públicos, sugerindo a crença de que aquelas reuniões poderiam ter 
um papel mais efetivo nas deliberações governamentais, sobretudo a respeito dos assuntos 
de saúde pública, regulamentação profissional, reformas de ensino, entre outros.

Embora se reconheça que os congressos médicos brasileiros se desenvolveram de 
forma autónoma com relação aos latino-americanos, foi possível identificar alguns 
expoentes que tiveram papel fundamental em ambas as séries, como Azevedo Sodré, 
Fernando Magalhães, Nascimento Gurgel, João Batista Lacerda, Miguel Couto, Olinto de 
Oliveira, entre outros. Tal constatação, aliada ao paralelismo das preocupações que 
permearam tanto os congressos brasileiros quanto os latinos, abre uma brecha para se 
reconhecer que apesar de poucos, havia quem quisesse aproximar o Brasil da América 

Latina no campo da medicina.



* 'I

Terceiro Congresso Brasileiro de Higiene de 1926. Visita ao Instituto Butantã - São Paulo 
Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP

Argentina e Brasil.
Nos anos 10 do século passado, alguns professores da Faculdade de Medicina de Buenos Aires visitaram o 
Brasil em excursões científicas. Nesta foto, vêem-se alguns deles ao lado de expoentes da medicina paulista. 
À frente, em primeiro plano, Arnaldo Vieira de Carvalho; 2o plano: A. David Speroni (Arg.) e O. Pires de 
Campos; 3o plano: Eliseu Canton (Arg.), G. Araoz Alfaro (Arg.), Silvio Maya; 4o plano: José Ayres Netto, 
José Arce (Arg.); 5o plano: Raul Briquet.
Fonte: Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz - FMUSP
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Neste capítulo intentar-se-á destacar algumas visões que os médicos tinham a 
respeito de América Latina e das respectivas nacionalidades naquela época, a partir da 
justificativa que os protagonistas e participantes dos congressos médicos latino-americanos 
utilizavam para a realização daqueles eventos, ou seja, a construção de uma “medicina 
latino-americana” através da comunhão de esforços de todos os países.

Até aqui foi traçado um panorama, ainda que parcial, sobre as séries dos congressos 
médicos latino-americanos e brasileiros ocorridos entre o final do século XIX e início do 
século XX, chegando praticamente à década de 30.

Inicia-se a reflexão, trazendo alguns elementos para se pensar a noção de 
nacionalidade(s), traço forte evidenciado em praticamente todo o conjunto de fontes 
consultadas. Os dilemas vivenciados no início do século XX pelos países latino- 
americanos, num momento crucial de suas histórias, foram também partilhados entre 
muitos dos médicos e profissionais das ciências, que tomaram para si a missão civilizadora 
de redenção e progresso das Américas via higiene e educação.

O otimismo ufanista é certo, predominou nos diversos discursos e manifestações das 
cerimónias de abertura, encerramento ou de homenagens ocorridas nos congressos médicos. 
Mas também é lícito dizer que, naquilo que se apresentava como diagnóstico médico-social 
do “corpo e mente da América-Latina”, parecia que muito estava por se fazer. E a missão 
que os médicos delegaram para eles mesmos não era pequena, porque se havia a

Por outro lado, a pergunta contida no título deste capítulo é justificada pelas 
transformações ocorridas no campo da saúde pública na América Latina nos anos 10 e 20 
do século passado, ao haver maior proximidade com as concepções médico-sanitárias 
norte-americanas, caracterizadas basicamente pela valorização de um saber “técnico”, 
especializado e eficaz de intervenção na sociedade em matéria de saúde pública.1

1 Data deste período, por exemplo, a fundação em São Paulo, do Instituto de Higiene em 1918, ligado à 
Cadeira de Higiene da Faculdade de Medicina de São Paulo e dirigido inicialmente pelo médico norte- 
americano Samuel Taylor Darling. Em 1921, Darling foi substituído peio médico Geraldo Paula Souza, 
recém-chegado dos Estados Unidos, onde havia obtido o grau de doutor em Higiene e Saúde Pública pela 
Johns Hopkins University. Em 1922 foi convidado a assumir a direção do Serviço Sanitário de São Paulo, 
permanecendo no cargo até 1927. Tal atribuição a Geraldo Paula Souza foi recomendada pela Fundação 
Rockefeller ao governo paulista. Ver Campos, 2002, pp. 39-40 e 50.



300

idealização de uma união latino-americana em prol das demandas médico-sanitárias do 

período, logo se percebia que se tratava não de uma, mas de várias identidades latino- 

americanas, diferenciadas, com populações, idiomas, dialetos, condições geográficas, 

valores culturais, políticos, económicos bastante díspares.

Neste sentido, os expoentes das medicinas latino-americanas poderiam se irmanar 

para, juntos, combater os males epidêmicos e endémicos que emperravam a marcha para 

um futuro próspero, garantido certamente pelo progresso das ciências médicas.

Por mais que se quisesse demarcar o caráter universal dos problemas humanitários a 

serem combatidos, aqui mesmo neste pequeno trecho, percebe-se um traço sutil de 

nacionalidade argentina, associado à imagem européia, pois os problemas ali listados 

referiam-se as principais preocupações em seu país naquele momento, muito afinadas com 

as existentes na Europa. Certamente, se fossem as palavras de um médico brasileiro,

Percebe-se que, em muitas das falas médicas encontradas, a diferença entre os 

países, muitas vezes, era transformada em proximidade sob a condição de países que 

tinham um passado a ser superado, tanto no que dizia respeito ao domínio colonial ibérico, 

quanto às mazelas e ao autoritarismo dos governos locais pós-independência que pouco 

significaram para alcançar a “verdadeira liberdade” do continente. Esta deveria ser 

conquistada, não mais com a força brutal das armas e das guerras sangrentas, mas pela 

força lúcida e progressista da ciência.

Um exemplo pode ser tomado de Emílio Coni, em seu discurso inaugural do 2o 

CMLA em 1904. Naquela ocasião, o médico argentino quis enfatizar qual seria naquele 

momento a verdadeira guerra na qual se devia lutar com os recursos da medicina, 

utilizando-se do vocabulário militar:

“Que as nações latino-americanas associando-se em esforço comum, 
formando um só corpo de exército, conservando seus chefes, suas armas, 
suas táticas de combate, se lancem à batalha contra os grandes inimigos da 
humanidade: a tuberculose, o alcoolismo, a habitação insalubre e a 
mortalidade infantil. ”2

2 Discurso Inaugural de Emílio Coni. Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. 
Buenos Aires, tomo I, p. 34.
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haveria de ser lembrada, por exemplo, a febre amarela, uma das piores epidemias que, 
naquele momento grassava no país com força.

Mas, segundo alguns dos médicos argentinos, esta não poderia ser uma preocupação 
dos “países civilizados.”3 Há muito tempo, a Argentina virou esta página de sua história da 
saúde pública, quando uma epidemia de febre amarela e de cólera abateu-se sobre Buenos 
Aires em 1886. Reformas urbanas e sanitárias foram implementadas com rigor4, garantindo 
a vários médicos de geração posterior, como Coni, orgulharem-se da não mais ocorrência 
deste tipo de doença em solo argentino, conseguida através do saneamento e da higiene, 
segundo suas convicções.5

A tradicional exclusão de grande parte das sociedades de países latino-americanos 
dos processos de decisão política na história da América Latina também respaldou algumas 
práticas médicas autoritárias em vários momentos da história da saúde pública, embora seja 
pertinente afirmar que tais condutas não tenham sido uma exceção latino-americana Para 
alguns médicos, havia uma lógica inerente ao processo civilizatório que, nobremente 
queriam implementar. Para seu funcionamento era preciso que a população tida como 
ignorante, as classes menos privilegiadas e mais propensas às infecções e doenças por sua

Então, poderia se dizer que não só havia níveis de civilização como níveis de 
barbárie. No caso, para alguns dos médicos, doenças tidas como “sociais” estavam num 
patamar em que a higiene seguramente contribuiria para seu desaparecimento ou, na pior 
das hipóteses, para sua efetiva minimização. Já doenças como a febre amarela, cólera, 
peste, concebidas como “exóticas” ou tropicais significavam o pior grau da barbárie 
nosológica. Significava que se tratava de um país que estava atrasado na evolução 
progressiva de suas instituições e políticas de saúde pública, termómetro preciso para se 
medir o grau de civilidade para a concepção médica vigente.6

3 Para aprofundar a noção de civilização na América Latina associada à idéia de progresso, bem como sua 
oposição à barbárie, sobretudo na Argentina, ver Svampa, 1994. Ver também o livro de Prado, 1999, 
especialmente capítulos 6 e 7.
4 A respeito destas reformas engendradas na Argentina na década de 80 do século XIX, consultar Alvarez, 
1999.
5 Como foi visto no capítulo 2, o 2o. CMLA ocorrido em Buenos Aires foi palco de um intenso debate a 
respeito da febre amarela, havendo a participação de médicos argentinos, muito mais numa perspectiva 
defensiva do território de seu país contra um mal que vinha do exterior, do que propriamente concebendo a 
doença como um problema argentino.
6 Sobre o conceito de doenças da civilização como ideologia, ver Roy Porter, 1993.
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própria condição de pobreza, se sujeitassem às medidas sanitárias compulsórias sem direito 
a se quer pensar em contestá-las, pois era o saber científico que falava mais alto em nome 
da civilização. O inimigo a combater seriam as doenças infecto-contagiosas, a barbárie dos 
micróbios anarquicamente espalhados. Era preciso por ordem no mundo dos invisíveis.

Não eram problemas totalmente desconhecidos pela medicina, muitos já haviam 
sido diagnosticados e até mesmo discutidos no século XIX e em foros internacionais do 
início do século XX, como o caso da ancilostomíase e da malária, entre outros. O foco 
médico central, naquele período, voltou-se mais para o combate sanitário enquanto a 
alavanca propulsora das sociedades modernas e progressistas, porque se olhou com muita

Mas, a idéia de barbárie tal qual a idéia de civilização é aqui concebida como 
dinâmica. No caso da medicina, no final do século XIX e início do século XX, não somente 
as doenças epidêmicas, mas a mestiçagem também foi vista por muitos como patologia 
social a ser combatida. Neste sentido, o Brasil tinha tudo para ser enquadrado num grau 
inferior de civilização na América Latina, naqueles primeiros anos.7 Mesmo havendo na 
época o reconhecimento de que o problema das epidemias e da mistura de raças ocorria em 
outras partes do continente, o Brasil, até por outros motivos de rivalidades históricas, por 
exemplo com a Argentina, era destacado como um perigo iminente à saúde do continente.

7 Sobre os debates médico-científicos ocorridos no Brasil em tomo da mestiçagem e imigração no Brasil, ver: 
Maio & Santos, 1996, especialmente os artigos da primeira parte do livro: Raça, Ciência e Nação na virada do 
século.

Ao longo dos anos, a noção de “barbárie” na medicina sofreria transformações, 
sendo aglutinado em tomo dela, novos problemas sanitários. Trata-se aqui, especificamente 
do choque sentido pelas autoridades médicas nos anos 10 e 20 do século passado, ao se 
darem conta dos problemas seculares do interior dos respectivos países, das regiões mais 
afastadas. As endemias - muitas delas sem obter pronta resolução e sem haver respostas aos 
métodos mais convencionais de controle e à profilaxia sanitária - mostraram uma nova 
realidade que evidenciou muito mais o pessimismo com relação ao futuro da América 
Latina em contraposição à fé inabalável do início do século, na ciência da Higiene, 
vinculada à educação, enquanto solução a todas as mazelas sanitárias das diversas partes da 
região latino-americana.
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mais nitidez para o contorno do mapa da América Latina e de suas fronteiras imaginárias, e 

menos para o que ele circunscrevia. O saneamento se restringiu às cidades do continente.

Havia também um enaltecimento quanto à crescente autonomia da cultura científica 

latino-americana no campo das ciências médicas. No entanto, o parâmetro comparativo 

continuava a ser o continente europeu, como reforça o discurso do Delegado da comissão 

argentina, Domingo Cabred, em 1909, no Rio de Janeiro:

É nítida a contraposição de disputas e rivalidades entre os países do continente 

americano e o otimismo da ação civilizadora que estes congressos queriam promover em 

vários dos discursos proferidos, tanto dos representantes brasileiros como dos demais 

países.

Também esta foi a ênfase do professor José Scoseria, representante do 

Uruguai em seu discurso no mesmo congresso citado acima:

“O nome de muitos profissionais da América Latina já cruzou o 
oceano fazendo conhecer estes países a velha Europa, que contempla o 
germinar de uma ciência americana e estimula e aplaude o trabalho destas 
jovens nacionalidades, convidado a seus homens de ciência a colaborar na 
grande obra do progresso científico que tem sua mais eloquente 
manifestação nas publicações periódicas européias e nos grandes tratados

“Nosso Quarto Congresso Médico, ao que responderam 
representantes de toda a América Latina, aportando o fruto de seu trabalho 
científico, excede, em importância, aos anteriores, e se assemelha, pelo 
número de seus aderentes e pela quantidade e qualidade de trabalhos 
apresentados, esses congressos mundiais da velha Europa. ”8

Mas, é interessante notar que a contradição vivenciada pelos médicos entre 

otimismo e pessimismo com relação à América Latina, passava por clivagens 

momentâneas, ora se sobrepondo um sentimento, ora outro. O momento dos congressos 

médicos latino-americanos parece ter funcionado como uma espécie de “injeção de 

ânimos” diante dos constantes insucessos não só relativos aos resultados de medidas 

sanitárias, acordos firmados, mas também com relação ao apoio governamental, que nem 

sempre era o esperado pelos profissionais médicos.

8 Quarto Congreso Médico Latino- Americano. Rio de Janeiro, Volume Geral. 1909, p. 73.
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Às vezes, se fazia a contraposição aos gigantes territoriais que formavam a América 
Latina, por outros países menores, através da “grandiosidade” em outras frentes. Por 
ocasião da sessão preparatória do 6o. CMLA, ocorrido em 1922, na cidade de Havana, não

Se a dimensão geográfica dos países representava um desafio à inserção da lógica 
higienizadora e educadora dos médicos em toda sua extensão, muitas vezes foi retomada, 
por exemplo, pelos médicos brasileiros, enquanto sentimento de orgulho, pois o referencial 
da “extensão territorial” e da “exuberante natureza” (Naxara, 2000; Cbauí, 2000) era, 
naquele momento para muitos, elemento distintivo de respeitabilidade, quase como uma 
garantia de que o maior era, por decorrência, o mais forte, quase um continente dentro do 
continente.13

E, misturados ao maior ou menor grau de otimismo, os sentimentos nacionalistas 
também eram componentes efetivos, da construção da medicina que se almejava evidenciar 
nos eventos internacionais. Embora a retórica predominante nos discursos encontrados 
tenha sido a de que “a ciência não tem pátria, sua pátria é a Humanidade”10, a 

competitividade implícita entre os países do continente foi, às vezes, motor para algumas 
iniciativas que compuseram os congressos. Como já se viu, em algumas discussões 
aparentemente de caráter exclusivamente científico - caso das ocorridas sobre a febre 
amarela entre expoentes argentinos, uruguaios, brasileiros e cubanos, sobre a campanha de 
profilaxia contra a doença hidática entre uruguaios e argentinos ou ainda sobre a polêmica 
instaurada no Peru com os trabalhos norte-americanos refutando os resultados de pesquisas 
dos médicos locais a respeito da verruga peruana.11 Ressalta-se ainda que a intenção maior 
dos organizadores das exposições internacionais de higiene era principalmente a de dar 
destaque ao nível de desenvolvimento das estruturas sanitárias do país sede do evento aos 
demais participantes.12

gerais em que as diferentes escolas pretendem condensar o estado atual da 
ciência médica em toda amplitude de seu enorme desenvolvimento. ”9

9 Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Rio de Janeiro, Volume Geral, 1909, pp.83-84.
10 Quarto Congresso Médico Latino-Americano. Actas e Trabalhos. 1909, Volume Geral, p. 84.
11 Ver capítulo 2.
17 Ver capítulo 3.
13 Para uma reflexão interessante sobre o sentimento de pertencer ou não à América Latina,ver Prado, 1999; 
Capelato, 2000.
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É neste conjunto plural, de diferentes concepções de nação e pátria, que os 

representantes médicos se reuniam regularmente para discutir juntos alguns dos problemas 

e enigmas sanitários que mais os desafiavam na construção de uma nova América Latina 

que agora deveria ser “libertada de fato.” Para isto, muito contribuiria a interação científica 

no continente:

“Até hoje, desgraçadamente, as relações científicas com as demais 
nações da América Latina, têm sido muito poucas ou quase nenhuma: tanto 
assim que conservamos vínculos mais ou menos estreitos e frequentes com o 
continente europeu. A inauguração deste segundo Congresso médico latino- 
americano, mostra um passo a mais em prol da união e da aliança 
científicas. ”13

Reconheciam, por um lado, a superioridade do desenvolvimento dos grandes 

centros europeus e também dos Estados Unidos que, naquele momento, já se configurava 

como um modelo de educação médica e práticas sanitárias para o mundo. Mas, por outro,

faltaram referências dos próprios cubanos sobre a dimensão geográfica do país. Na ocasião, 

o reitor da Universidade de Cuba, Carlos de la Torre afirmou que se o seu país era “o 

menor, dos menores da América, havia demonstrado sua grandeza, tanto nas épicas lutas 

pela Liberdade, como nas mais serenas de paz.” Já o diretor da Faculdade de Medicina, 

Diego Tamayo, disse que por certo era “uma terra pequena por sua extensão geográfica, 

mas grande pelo amor dedicado às suas irmãs Repúblicas hispânicas, pela sua nobre 

hospitalidade e por seus homens de ciência que deu ao Universo.”14

Outros ainda, como a Argentina (antiga rival do Brasil) e num segundo plano, o 

Uruguai, reelaboraram o ideal de nacionalidade em seu próprio território através da 

“europeização” de seu país - uma representação, é claro - como a grande realização 

efetuada. A imigração européia, a educação e a higiene seriam as estratégias efetivas para a 

maioria das autoridades sanitárias daqueles países.

14 Sessão Preparatória. Sexto Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Habana, 1925, pp. 51- 
52.
15 Discurso de Roberto Franco, delegado da Colômbia, no 2o. CMLA. Segundo Congreso Médico Latino- 
Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, volume 1, 1904, p. 47.
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queriam se libertar da situação de dependência científica, queriam se voltar para a resolução 
de problemas locais, embora os métodos e concepções pendessem para a forma autoritária e 
conservadora de lidar com a sociedade em geral. Mas, o que se quer destacar aqui, é o fato 
de que havia o reconhecimento de que a América Latina precisava conhecer-se a si mesma. 
Portanto, havia correntes da intelectualidade médica, inclusive brasileiras, interessadas no 
continente:

Não foram meramente cópias de agentes submissos ao poder internacional, mas 
decisões políticas tomadas tanto pelos governos locais quanto pelas elites médicas. E o que, 
no início do século XX, surgiu como uma possibilidade original, voltada para a perspectiva 
de se buscar soluções coletivas entre os diversos segmentos médicos dos países latino- 
americanos e para um trabalho de conhecimento efetivo a respeito da realidade latino-

16 Discurso de Azevedo Sodré, delegado do Brasil no 2o. CMLA. Segundo Congreso Médico Latino- 
Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, volume 1, 1904, p. 43.

Havia um esforço em adequar o ofício da medicina em prol do crescimento 
autónomo dos países. O desejo era este, mas as estratégias para atingi-lo pautavam-se na 
concepção a respeito do fazer científico enquanto universal, neutro, imparcial e 

hierarquicamente demarcado enquanto façanha dos países europeus em primeiro lugar e, 
depois, da exceção americana, os Estados Unidos. Longe de ser componente alheio, tal 
concepção fazia parte da própria formação daqueles que empunharam a bandeira da 
“higiene social” em nome da ciência e do progresso das Américas e, contraditoriamente 
predominou a concepção de “importar soluções” para problemas que demandavam um 
olhar mais cuidadoso com as especificidades locais.

“Os congressos latino-americanos foram se sucedendo com 
intervalos curtos. Em Santiago, em Buenos Aires, em Montevidéu, por toda a 
parte onde se reuniram, obtiveram o mais brilhante êxito, o mais completo 
sucesso. No entanto, o concurso brasileiro foi neles insignificante para não 
dizer nulo. E que, ao lado uns dos outros, na mesma continuidade 
continental, falando idiomas tão semelhantes, encontramo-nos enormemente 
separados no terreno da ciência, das letras e das artes, na permuta de idéias 
e de pensamentos. Felizmente a aproximação se vai fazendo e para ela hão 
de concorrer com 
americanos. ”16
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17Emílio Coni. "Introducción.” Argentina Médica. Guia Médica e Higiénica. Buenos Aires, 1904, p.VII.

307

5.1.1. Imagens (ir)refletidas: a medicina que se quis mostrar nos livros ofertados aos 
congressistas

Aos participantes do 2o. CMLA ocorrido em 1904, foi oferecido o livro Argentina 
Médica. Guia Médica e Higiénica, organizado pela comissão organizadora sobre o “estado 

da arte” da medicina na Argentina. A ideia era apresentar um balanço dos progressos 
alcançados pela medicina e higiene naquele país e que pudesse servir de guia informativo 
aos caros leitores de outras nacionalidades. Seguia-se desta forma, uma tradição consagrada 
na Europa, na qual:

americana desconhecida para eles, acabou se diluindo em acordos parciais e fragmentados e 
no reforço de imagens estereotípicas de que tanto quiseram se libertar.

Neste sentido, analisa-se a seguir um exemplo de como algumas destas imagens 
fizeram parte dos livros produzidos especialmente para a ocasião dos congressos médicos 
de 1904 e 1909. A Argentina enquanto uma “exceção europeia na América Latina”, 
distante da realidade insalubre dos demais países. O Brasil enquanto um cartão postal da 
capital federal, um “paraíso nos trópicos.”

“ Todas as nações civilizadas, sede de congressos análogos, 
aproveitam a celebração destes, para oferecer a seus aderentes trabalhos 
análogos que constituem por dizer assim, uma revista de suas condições 
presentes.

O desenvolvimento alcançado pelas ciências médicas em nosso país, 
bem merecia a pena de ser estereotipado em um livro especial. ”17

Analisando a extensão e detalhes de dados, registros fotográficos e textos 
informativos, percebe-se um grande empenho da comissão organizadora para fazer um 
trabalho completo e didático acerca das principais iniciativas médico-sanitárias do país,
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incluindo aí diversas localidades provinciais. Embora haja uma grande parte da obra 
dedicada às realizações feitas em Buenos Aires, o trabalho não se restringiu à capital.

Em seguida é descrito o estágio do ensino médico daquele momento em dois 
capítulos: um sobre a legislação que regulamentava os estatutos universitários e outro sobre 
as escolas que formavam a Facultad de Ciências Médicas.

O terceiro capítulo trata de descrever o Departamento Nacional de Higiene, desde a 
sua lei de criação e de regulamentação do exercício da medicina, farmácia e de outras 
atividades, até o serviço de vacinação, higiene das ferrovias, código de medicamentos e 
dados sobre o pessoal técnico do departamento.

Seu conteúdo, organizado em quase 500 páginas, foi dividido em 12 capítulos, 
destacando-se, em primeiro lugar, as conquistas ocorridas no século XIX, relacionadas ao 

ensino médico. O estudo, de autoria do médico Samuel Gache, é bastante detalhado no que 
diz respeito aos dados biográficos e às mudanças ocorridas na formação do médico. Nota-se 

uma primeira característica muito significativa no que diz respeito à idéia de passado da 
medicina naquele país e, por extensão, da própria história. Este primeiro texto era uma 
espécie de introdução ao que se queria efetivamente destacar. A situação em que se 
encontravam, naquele momento, os serviços médicos argentinos, aparece no livro 

plenamente relacionada com a “modernização” instaurada na faculdade, instituição onde 
tudo começava, porque ali se formavam os futuros higienistas.

18 Ao todo, foram listados 25 instituições hospitalares, alguns nacionais, outros de âmbito da Sociedade de 
Beneficência, municipais e estrangeiros. Argentina Médica, pp. 188-231.

O quarto capítulo abordou a administração sanitária e a assistência social. Foi 
dividido em cinco partes: a primeira versou sobre a legislação sanitária vigente no país e 
sobre os serviços de assistência pública, descrevendo suas finalidades, regulamentação, 
listagem das doenças infecto-contagiosas, serviço de profilaxia geral da tuberculose, da 
lepra, desinfecção obrigatória e vacinação. A segunda sobre a organização, serviços e 
pessoal técnico; a terceira parte sobre os diversos hospitais existentes no país, a maioria em 
Buenos Aires.18 A Direção Geral de Salubridade na Província de Buenos Aires e a 
Assistência Pública de Rosário foram descritas na parte 4 e 5 do capítulo, respectivamente.
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O capítulo 7 concentrou diversos serviços médicos, vinculados ao ensino e às 
escolas, à polícia, à justiça, ao serviço de identificação antropométrica e datiloscópica. O 
capítulo 8 apresentou os institutos de análises químicas, de âmbito municipal e nacional. A 
legislação e o serviço de proteção à infância, formado basicamente por orfanatos, casas de 
crianças expostas, sociedades filantrópicas, asilos, institutos voltados para deficientes 
físicos e mentais foram tema do capítulo 9.

Em seguida, as organizações de saúde vinculadas ao Exército e à Marinha (Armada) 
foram abordadas no capítulo 5. Questões da medicina veterinária também foram destacadas 

enquanto um capítulo, demonstrando que havia muito respaldo dos médicos com relação à 
área, fortemente vinculada com a criação bovina, uma das atividades económicas mais 
rentáveis do país.

O capítulo 11, um dos maiores porque foi documentado com fotografias e planilhas, 
abrangeu as obras de saneamento ocorridas não só em Buenos Aires como em mais 11 
províncias do país. Alguns antecedentes foram descritos, mas o destaque foi dado para as 
obras realizadas a partir de 1891, quando foi nomeada uma comissão para administrá-las.

Por fim, o último capítulo versou sobre as águas minerais de todo o país, fonte não 
só de “saúde” para consumo, como também recomendadas para tratamentos médicos como, 
por exemplo, as águas termais espalhadas por regiões mais distantes do país.

Um dos capítulos mais interessantes para se ter uma idéia do número de publicações 
médico-científicas naquele período é o capítulo 10, no qual a imprensa médica e as 
sociedades médicas existentes não foram apenas listadas, mas foram organizadas com 
pequenas sinopses a respeito da data de fundação, nome dos presidentes, número e nome de 
sócios e participantes, assuntos, especialidades abordadas e endereços.

Ao finalizar sua leitura, tem-se a impressão que todos os recantos da cidade de 
Buenos Aires foram redefinidos segundo a ótica da higiene e das obras de engenharia 
sanitária. Embora os organizadores tenham dedicado um espaço menor para retratar as 
reformas empreendidas em outras regiões, é nítida sua proposta de fazer entender que o 
projeto sanitário de Buenos Aires seria ampliado para outras regiões, numa lógica coesa e 
homogénea das diferenças que também formavam a Argentina, tanto quanto os diversos
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estados da federação brasileira. A extensão da obra, a riqueza de detalhes, a ilustração do 

texto a partir de fotos, gráficos e plantas arquitetônicas da cidade e dos estabelecimentos 

citados são elementos constitutivos da projeção que se queria fortalecer sobre a medicina da 

Argentina enquanto modelo sanitário a ser seguido na América Latina.

O mesmo não aconteceu com publicação brasileira. De acordo com as notas 

registradas nos anais referentes aos preparativos do 4o. CMLA e da Exposição Internacional 

de Higiene, não houve tempo hábil para a preparação de um livro com um objetivo tão 

abrangente como aquele de abordar a medicina desenvolvida no país até aquele momento. 

Mesmo assim, o empenho para a publicação se manteve, apesar da consciência, por parte 

da equipe organizadora19, de que aquele panorama acerca das instituições e práticas 

médicas no Brasil seria deficiente.

Antes de adentrar a análise do conteúdo desta publicação, é preciso tecer alguns 

breves comentários a respeito das motivações que levaram a comissão organizadora do 4o. 

CMLA a preparar também um livro sobre o “estado da arte” da medicina no Brasil. 

Observou-se que o livro organizado pelos médicos argentinos, trouxe uma gama de 

informações detalhadas, é a sensação que se tem é a de que tudo funcionava como uma 

engrenagem progressista, um domínio a respeito de tudo o que ocorria com relação aos 

serviços e às instituições de medicina e saúde pública.

Já no início do livro há um esclarecimento ao leitor de que a comissão organizadora 

desejou oferecer uma “notícia ampla das instituições médicas e de beneficência pública no 

Brasil”, mas que as condições do próprio país, “repartido em vinte estados, a maior parte 

muito longínquos e de comunicações difíceis e demoradas, a deficiência dos serviços de 

estatística, impediram a realização completa desse voto, por míngua dos dados obtidos.”20 

E ainda, as possíveis falhas com relação ao material poderiam ser compreendidas pelos

19 Na obra, não foram citados os nomes específicos da comissão organizadora do 4°CMLA, responsáveis pela 
organização do volume, apenas há o adendo com relação a falta de tempo, no qual há a referência genérica 
“comissão organizadora do 4o. CMLA”.
20 A Medicina no Brasil. Publicação do Quarto Congresso Médico Latino Americano. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1909, p.5.
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congressistas, utilizando-se a argumentação da extensão territorial do país, incomparável a 
qualquer outro do continente latino-americano.

No entanto, por mais que houvesse o distanciamento e a dificuldade de 
comunicação, é difícil imaginar que uma solicitação feita aos delegados representantes dos 
estados, vinculados à organização do congresso, fosse negada ou que não tivessem tempo 
hábil para enviar ao menos uma nota de participação das diversas instituições que estiveram 
representadas naquele evento.

Se houve a “míngua” de dados sobre a medicina no Brasil, para o início do livro, 
pelo menos, o Brasil não poderia ser apresentado apenas por aquela estreita faixa de terra 
que circundava a cidade do Rio de Janeiro. Desperta-se então o gigante adormecido, 
descreve-se com precisão de detalhes as riquezas naturais do Brasil. A utilização de 
informações científicas acerca da natureza do Brasil, neste livro, compunha um quadro 
ufanista das riquezas naturais e estas, davam a dimensão da potência do país no continente 
americano. Uma imagem, sem dúvida, altamente positiva do país.

O primeiro capítulo é todo ele dedicado a um passeio pela vastidão do território 
brasileiro, seus limites territoriais, a diversidade mineral, destacando as especificidades 
regionais, mas ao mesmo tempo enaltecendo a riqueza de todas elas, do norte ao sul. O 
reino vegetal é destacado pela potencialidade inesgotável das florestas, sobretudo da região 
amazônica, dos tipos de madeira, pela possibilidade de alimentos, emprego industrial e 
sobretudo, pelo uso medicinal. Já a fauna brasileira foi considerada como sendo “uma das 
mais opulentas que se conhecem”. Espécies variadas e raras, desde as aves belíssimas de 
plumagem colorida, passando pelos enormes mamíferos, terríveis répteis, cobras venenosas

É preciso lembrar ainda que os mesmos congressistas responsáveis pela organização 
do livro estiveram inscritos no 6°.CBMC, ocorrido em São Paulo no ano de 1907, quando 
foi distribuído material similar referente aos serviços e instituições médicas ali existentes, 
extremamente afinados com o que se defendia enquanto estrutura modelar de serviço 

. , . 21 samtano.

21 Observa-se que em alguns trabalhos apresentados enquanto balanço da situação sanitária da América 
Latina, São Paulo foi citado enquanto exemplo de organização sanitária, o mesmo não ocorrendo com o Rio 
de Janeiro. Para outras informações sobre a história da saúde pública em São Paulo ver, entre outros, 
Almeida, 2003; Teixeira, 2001, Telarolli, 1996, Ribeiro, 1993.
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etc até os menores, alguns belos como as borboletas, preciosos como o bicho-da-seda, mas 
também os temerários maribondos e mosquitos.

Num segundo momento, os autores explicaram a organização territorial da 
República do Brasil e a organização político-administrativa dos estados. Foram destacados 
dados populacionais, relacionando densidade demográfica, índice de estrangeiros e maior 
entrada de imigrantes como motivo de orgulho e crescimento nacional. Em seguida, vieram 
dados estatísticos de mortalidade e da queda deste coeficiente por doenças infecciosas na 
capital federal. Foram citados também alguns dados vinculados ao número de alunos que 

frequentavam o ensino básico em diversos estados, o leque profissional que o ensino 
secundário oferecia (agrícola, normal, artístico-liberal, náutico, comercial), além do ensino 
superior e militar. Finalizaram esta parte citando o número de 380 bibliotecas espalhadas 
pelo país, os museus e suas grandes coleções e as exposições gerais de artistas ocorridas na 
Academia de Belas Artes.

As altitudes também foram destacadas. Se não existem cordilheiras, havia sim picos 
elevados. Resgatava-se assim, além dos pontos altos do Rio de Janeiro, como o pico da 
Gávea e o Corcovado, dados de regiões longínquas e pouco conhecidas aos congressistas: 
Pico de Passa Quatro, Serra da Caraça (Minas Gerais); Serra de Itabapoana (Espírito 
Santo); Castro e Ponta Grossa (Paraná), entre tantos outros. Também os rios, lagos e lagoas 
foram descritos em seu tamanho e volume.

O segundo capítulo do livro foi dedicado à descrição das condições climatológicas 
do país e as doenças existentes. O intuito maior deste tópico - com uma riqueza de dados 
regionais e estatísticos otimistas acerca de algumas doenças no Brasil, como a malária, o 
beribéri e a febre amarela, destacando-se os dados comprobatórios de que a cidade do Rio 
de Janeiro estava saneada - fica claro no final, quando identificaram a diversidade do clima 
brasileiro enquanto uma qualidade, permitindo ao homem e demais seres vivos uma vida 
saudável. Buscava-se desfazer de “vários erros europeus” generalizados, como por 
exemplo, a freqiiência de insolação e o principal dos erros, a idéia de que o clima tropical 
seria insalubre. Para os autores, nas regiões tropicais, as máximas de temperatura eram 
insignificantes se comparadas às dos países temperados ou frios nas estações mais quentes, 
além da umidade dos trópicos atenuar os efeitos do rigor solar:
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Descritas as belezas naturais, as potencialidades da população e a benignidade 
climática dos trópicos, iniciava-se no terceiro capítulo a retrospectiva da medicina do 
Brasil, desde os tempos coloniais até aquele momento. Percebe-se aqui, nítida diferença 
com a perspectiva histórica argentina que iniciou sua resenha já no século XIX. Ali 
começava a Argentina. O Brasil, desde o “descobrimento.”

Em seguida, um capítulo dedicado às notas biográficas de alguns expoentes da 
medicina considerados importantes, principalmente aqueles que deixaram obras escritas.

As referências citadas para este esboço histórico aparecem ao longo do texto, 
geralmente manuscritos de jesuítas, livros sobre História Natural e livros escritos por 
médicos. E um texto pormenorizado, com narrativas acerca de alguns personagens mais 
destacados, em diversas partes do país ao longo da história colonial, com ênfase para alguns 
jesuítas. A tônica é a de uma história cronológica evolutiva e personalizada. 
Posteriormente, descreve-se a fundação das escolas de ensino médico no início do século 
XIX com a chegada da família real, as reformas ocorridas na Faculdade do Rio de Janeiro e 
a fundação de associações médicas e farmacêuticas, algumas em outras localidades que não 
o Rio de Janeiro. Rapidamente também, foram citados os congressos médicos nacionais 
ocorridos desde 1888.

"Nova Yorque ou Paris têm, com razão, numerosos casos de 
insolação, todos os estios; no Rio de Janeiro eles são excepcionais e no 
equador são desconhecidos. (... )Em suma tem o Brasil uma patologia igual 
a européia, com algumas vantagens em muitos casos particulares. Sem 
tradições e ainda em época de formação a nossa higiene realiza com 
facilidade mais notáveis aquisições da ciência contemporânea. Todos os 
dias a morbilidade e a mortalidade cedem ao saneamento das habitações e 
dos meios urbanos, de tal jeito, que no momento atual os nossos coeficientes 
mortuários têm uma colocação muito digna entre os melhores do mundo. n22

22 A medicina no Brasil. Rio de Janeiro, 1909, pp. 35-36. Em seguida a esta citação aparece uma tabela de 
dados extraídos do Statistick der Bevolking van Amsterdan, 1905-1906, fornecidos pela Demografia Sanitária 
do Rio de Janeiro, com os coeficientes mortuários de algumas cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, 
Porto Alegre, Salvador e Curitiba) comparadas com outras cidades do mundo (Moscou, Madrid, Lisboa, 
Roma, Viena, Paris, New York, Londres, Berlim, entre outras).
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Com um título abrangente, o próximo capítulo tratou da organização sanitária do 
país. Nas primeiras páginas há uma transcrição do regulamento sanitário da União, com as 
atribuições de ordem federal, estadual e municipal. Em seguida destacou-se a reforma 
sanitária de 1904, ocorrida na administração de Oswaldo Cruz, profundamente voltada às 
reformas urbanas no Rio de Janeiro e às cidades portuárias. Assim, as novas seções criadas 
com esta reforma foram descritas, destacando de forma minuciosa, o serviço de profilaxia 
da febre amarela. Mais uma vez, foi reforçada a convicção de que esta doença estava sob 
controle na capital federal.

A partir de então, se pouca coisa foi dita sobre a trajetória médica no país, menos 
ainda iria se dizer, pois segundo os organizadores do livro, era chegado “o momento de 
historiar o aparecimento progressivo de laboratórios prepostos ao estudo dos assuntos de 
maior importância médica, ao esclarecimento positivo das causas das doenças ou então à 
preparação de soros e vacinas.” (Weber, 1999, p. 56)

A respeito dos outros estados, foram incorporadas breves informações sobre a 
Faculdade de Medicina, do Instituto Clínico e da Maternidade da Bahia e listados alguns

Também foi feito um rápido retrospecto da história, dos programas de ensino e das 
dependências das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro.

23 Observa-se que desde 1898 havia a Faculdade de Medicina e Farmácia em Porto Alegre, havia sido 
equiparada às demais em 1900 pelo Governo Federal, após a uniformização dos programas de ensino com os 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Weber, 1999, p. 103.

Por fim, o último capítulo que poderia listar, mesmo que numericamente, as 
diversas instituições laboratoriais, hospitalares, assistenciais e policlínicas existentes no 
país, para ilustrar o crescimento daquela mesma medicina que os organizadores do livro 
defendiam e protagonizavam, não se efetivou desta forma. Foram descritas 44 instituições, 
todas localizadas no Rio de Janeiro, começando pelo Instituto Oswaldo Cruz. No final 
ainda havia uma longa lista com algumas associações de beneficência do Rio de Janeiro.

É certo que, mesmo levando-se em conta a exiguidade dos prazos para uma 
descrição pormenorizada das diversas instituições médicas do país, não é possível crer que 
não houvesse possibilidade dos próprios representantes de cada estado na comissão 
organizadora do evento obterem alguns dados relativos às respectivas instituições médicas.
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títulos da imprensa médica no terceiro capítulo e no final do volume. Evidencia-se portanto 
a intenção dos organizadores do evento: a medicina progressista do Brasil que os colegas 
dos países latino-americanos precisavam conhecer era a medicina do Rio de Janeiro.

Refletindo sobre os diversos pilares que sustentaram a realização dos congressos 
médicos latino-americanos, coube destacar, neste trabalho, aquele referente aos apelos 
imaginativos do que seria a medicina da nação brasileira em um foro de dimensão 
internacional.

Neste percurso, percebe-se a proximidade dos ditames médico-científicos com as 
representações ufanistas da recente República. O momento de discussão e congratulação da 

comunidade médica dos países latinos era também o momento de expressão da 
grandiosidade e progresso da nação.

A reconstrução do Rio de Janeiro, embora restrita a algumas áreas da cidade, 
funcionou como reconstrução simbólica da idéia de progresso. A inovação das reformas 
ecoava como o discurso da novidade sobreposto à manutenção da lógica excludente e 
hierarquizadora da sociedade brasileira. Como bem afirmou Lígia Prado,

Muitos exemplos poderiam ser dados com relação à identidade simbólica do Brasil 
com sua capital. Mas é preciso destacar que também a ciência, mais especificamente, a 
medicina, corroborou para a consolidação desta identificação. A idéia de capital é uma 
construção moderna, e de alguma maneira, uma alegoria do poder. O Rio de Janeiro, 
reformulado, assumiu uma dimensão de representação de um projeto, no caso, nacional. Era 
a imagem do Estado, fundava seu prestígio sobre a história, desde os tempos coloniais, mas 
sobretudo enquanto capital do Império.

Embora tenha havido um grande esforço por parte das elites republicanas em 
desqualificar o passado imperial, alguns dos principais monumentos da cidade revelavam a 
presença ainda áurea da Corte. Passado e futuro se mesclavam e o Rio de Janeiro passava a 
ser uma monumentalização do projeto republicano de modernidade. Como bem afirmou 
George Balandier, o poder estabelecido não se impõe somente pela força nem pela razão. 
Ele só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, pela 
manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial (Balandier, p. 1923).



316

Houve uma certa idealização das mudanças sofridas na cidade do Rio de Janeiro a 
partir da ação saneadora de Oswaldo Cruz. De pocilga pestilenta tomou-se uma das cidades 
mais salubres, mais limpas, mais habitáveis do mundo.

5.1.2. Grandes projetos e pequenas atitudes: associativismo e congressos médicos latino- 
americanos nas redes científicas

“as soluções políticas de uma sociedade estão ligadas a um espectro 
de possibilidades dadas por sua história, nelas cabem as questões materiais, 
mas também o repertório de idéias, imagens e símbolos de uma sociedade. " 
(Prado, 1999, p. 216)

Embora se possa afirmar, pelos dados relativos à participação dos representantes 
médicos latino-americanos que o “isolamento” entre os países latino-americanos não foi 
totalmente rompido nos congressos médicos, haja vista o número de ausentes ou a pequena 
representação de alguns países como Venezuela, Colômbia, Bolívia e outros da América 
Central, percebe-se que se almejava construir novos laços de efetivo intercâmbio intelectual 
entre alguns dos expoentes médicos no continente latino-americano.

O Rio de Janeiro era o Brasil republicano, não só pelas reformas engendradas, mas 
também pela peculiaridade de conciliar o que havia de mais inovador em termos de 
modernização urbana com a exuberância de sua natureza. Símbolo maior de que os trópicos 
também poderiam fazer parte do coro das nações civilizadas. O Quarto Congresso Médico 

Latino-Americano contribuiu, junto a outras manifestações político-culturais daquele 
período, para a educação do olhar do mundo sobre o Brasil e deste sobre ele mesmo, na 
qual o reconhecimento de um “vasto país” se restringiu ao enquadramento num cartão 
postal.

A idéia de que o Rio de Janeiro era a melhor representação do Brasil foi enfatizada 
em diversas ocasiões, ao longo do 4o. CMLA, pelos membros das elites médicas. A 
eloquência dos discursos médicos, para além do estilo retórico próprio daquele momento, 
se explica pela necessidade de legitimação da ciência numa luta simbólica pelo exercício da 
atividade médica perante a comunidade de profissionais ligados à área, o poder público e 
perante outros agentes sociais que exercessem atividades concorrentes nas artes de curar.
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No que se refere às ciências e à medicina, como os próprios protagonistas não 
deixaram de afirmar, havia mesmo um grande desconhecimento por parte dos médicos, 
salvo raras exceções, sobre o que se produzia nas diversas academias, institutos e 
faculdades espalhadas pelo continente. É certo que as idéias circulavam desde séculos atrás, 
mas é lícito reconhecer as dificuldades existentes no que se refere à circulação e acesso de 
materiais produzidos entre os países do continente.

Os congressos científicos e mais especificamente, os congressos médicos realizados 
na América Latina, junto a outras iniciativas de estreitamento de relações científicas no 
continente, podem ser entendidos aqui como uma das formas mais expressivas dos anseio s 
para se consolidar uma rede científica latino-americana, através de intercâmbios.

24 Um exemplo a ser lembrado é o afinamento da política externa brasileira aos interesses norte-americanos, 
através das diretrizes do Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores entre 1902 e 1912. Para saber 
mais sobre a política externa do Brasil no final do século XIX e início do século XX, ver, entre outros, Suppo, 
2003; Ricupero, 2000; Bandeira, 2003; Magnoli, 1997.
25 Refere-se aqui, por exemplo, ao posicionamento de intelectuais como Eduardo Prado, Oliveira Lima e José 
Veríssimo, entre outros. Um importante estudo sobre este tema é a tese de doutoramento de Kátia Baggio, 
1998.

A intelectualidade brasileira do período republicano manteve, de certa forma, a 
tradição consagrada no período imperial em desqualificar as repúblicas vizinhas, vistas 
como frágeis, desorganizadas e incapazes de fazer frente ao “Gigante” brasileiro (Capelato 
2000, p. 290). No debate intelectual ocorrido no período a respeito da maior ou menor 
afinidade do Brasil com os demais países latino-americanos, o que predominou foi uma 
imagem negativa entre os brasileiros sobre estes, em contraposição muitas vezes, ao 
enaltecimento do Brasil.25

Assim, destaca-se as propostas encaminhadas ao longo dos congressos médicos 
latino-americanos, sugerindo que havia a pretensão em se construir estratégias de 
integração da medicina no continente e das políticas públicas de saúde implementadas na 
região. Se havia a preocupação imediata com relação ao controle de das doenças e a noção

Não se pode esquecer que este era um momento delicado das relações políticas, 
económicas e diplomáticas na região, envolvendo em muitas questões o Brasil, 
principalmente no que se refere às demarcações de fronteiras na região sul e norte do país, 
às relações comerciais e militares.24
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de que não bastava controlar os focos epidêmicos dentro de suas fronteiras (não se pede 
“vistos de entradas” aos micróbios), havia também o desejo de se fortalecer as bases 

institucionais e científicas no continente.

Ao longo dos anos, os congressos mantiveram a formulação de moções e votos com 
vistas a um trabalho interativo entre os profissionais. Não só foi proposta a criação de novas 
comissões, ligas, associações vinculadas aos assuntos considerados mais candentes, como 
também houve projetos de interação entre as diversas instituições científicas já existentes, 
como pode ser constatado no quadro abaixo:



e

1909

1922

1922

1922
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1909
1909
1909
1909

1913
1913
1913
1913

1904
1904
1904
1907
1907
1907
1907

1913
1913
1913
1913

1922
1922

Ano 
1901 
1901 
1901

Pela pesquisa feita até aqui, só se pôde confirmar a realização de algumas delas. 
Mas, chama a atenção, a complexidade e a amplitude de acordos firmados durante estas 
reuniões por profissionais das áreas médicas, muitos deles, expoentes da administração 
pública de saúde em seus respectivos países. Dificilmente estes esforços coletivos de

Acordos Internacionais aprovados nos CMLA___________________________________
Comissão Internacional Permanente para a Profilaxia da Tuberculose_____________________
Comissão Internacional Permanente para obtenção de dados sobre a lepra__________________
Comissão Internacional Permanente para uniformização de métodos analíticos de alimentos 
artigos de consumo e projeto para formulação de um Código Internacional,_________________
Comissão Internacional para criação de uma Farmacopéia Latino-Americana ______
Comissão Internacional para o estudo da flora medicinal dos respectivos países______________
Estabelecimento de um centro de estudo latino-americano para o estudo de enfermidades tropicais 
Criação de uma Revista Latino-Americana de Higiene e Assistência Pública________________
Fundação da “Aliança de Higiene Social” (composta por cientistas e filantropos)____________
Comissão Internacional Permanente para a profilaxia de doenças venéreas, junto às Ligas.______
Comissão Internacional coadjuvada por comités nacionais para organização de um Dicionário 
Climatológico Sul-Americano_____________________________________________________
Estabelecimento de ligas e associações contra a ancilostomíase nas zonas endémicas______________
Constituição de sociedades denominadas “Aliança de Higiene Social” contra a tuberculose_________
Estabelecimento de uma profilaxia oficial contra a endemia palúdica na América Latina___________
Organização de comissões e associações latino-americanas exclusivamente destinadas ao estudo do 
cancro e interligadas à Comissão Internacional de Berlim, para participação na Conferência 
Internacional de Paris em 1910.____________________________________________________
Reforma no ensino das Faculdades de Medicina com relação à formação específica do Médico 
Higienista Escolar (modelo argentino)_______________________________________________
Criação de uma Oficina de Demografia Sanitária Latino-Americana, com sede em Buenos Aires_____
Criação da Cátedra de Medicina Tropical nas Faculdades de Medicina da América Latina__________
Criação da Cátedra de História da Medicina nas Faculdades de Medicina da América Latina________
Estabelecimento de um Comité Pan-Americano de estudo e luta contra o câncer, com sede na 
Argentina_________________ _____________________________________ _____________
Organização das Sociedades da Cruz Vermelha na América Latina___________________________
Criação de uma publicação voltada para o conhecimento das enfermidades americanas____________
Unificação dos planos de estudos nas universidades latino-americanas________________________
Criação de um departamento de demografia, exclusivamente latino-americano, com sede em Buenos 
Aires_____ ______________________ ________________________________________ _
Comissão para organizar a “Associação Pan-Americana de Eugenia e Homicultura”______________
Comissão para formular um regulamento ou projeto de lei sobre a venda internacional de ópio e seus 
derivados, da cocaína e demais alcaloides análogos______________________________________
Dotação de um Museu de Anatomia Patológica nas Faculdades de Medicina das Universidades 
Latino-Americanas __________________ _____________________________________
Fundação da Associação Médica Latino-Americana, responsável por uma Revista destinada à 
publicação dos trabalhos médicos latino-americanos. Sede em Montevidéu____________________

_____ Fundação do Comité Latino-Americano de Higiene Mental e Nervosa____________ ___________
Quadro n. Acordos internacionais votados nas assembléias de encerramento dos CMLA?6

26 Dados retirados dos Anais dos Congressos e da Revista Crónica Médica, Lima, ano 30, n. 598, 30/11/1913, 
pp. 457-461.



caso

320

organização da medicina na América Latina foram reconhecidos, sequer pela própria 
memória oficial, com algumas poucas exceções.

Além disso, reconhece-se que a participação nos congressos poderia funcionar como 
oportunidade para contatos futuros, institucionais e extra-institucionais entre os médicos, 
sobretudo a partir de missões, visitas científicas e pesquisas.

Um exemplo deste tipo de integração pode estar relacionada com a visita de alguns 
professores da Faculdade de Medicina de Buenos Aires ao Brasil, em julho de 1917. Apesar 
das rivalidades imaginárias entre os dois países, não se pode negar que as relações 
oscilaram entre uma maior e uma menor aproximação em várias dimensões, políticas, 
económicas e culturais. No caso da medicina, desde o 2o. CMLA, ocorrido em 1904, apesar 
de toda polêmica instaurada acerca da profilaxia da febre amarela, foram publicados 
elogios por parte de segmentos da medicina brasileira com relação à receptividade dos

Segundo levantamento feito por Pereira Neto sobre os participantes do Congresso 
Nacional dos Práticos ocorrido em 1922, muitos médicos brasileiros que estiveram nos 
congressos médicos latino-americanos e nos brasileiros eram sócio-correspondentes de 
associações e revistas internacionais, incluindo aí revistas latino-americanas especializadas, 
sobretudo, mas não exclusivamente, argentinas. Carlos Chagas, por exemplo, era membro 
de diversas sociedades médicas nacionais e internacionais dos Estados Unidos, França e da 
América Latina, como a Associação Médica Argentina, a Sociedade de Medicina Argentina 

27e a Academia Nacional de Lima, entre outras. (Pereira Neto, 2001, p. 170)

27 Ver Pereira Neto, 2001. Anexo: Levantamento Biográfico dos Relatores do Congresso Nacional dos 
Práticos, pp. 151-224.

Além das decisões oficiais dos CMLA, outras facetas bastante dinâmicas e inerentes 
ao próprio “fazer-se” dos eventos, refere-se aos contatos pessoais estabelecidos e a 
ampliação de possibilidades com relação às associações e revistas médicas, tanto dos países 
latino-americanos e também, no caso dos congressos médicos brasileiros, maior 
intercâmbio entre os periódicos e associações nacionais. Reconhece-se que esta forma de 
relacionamento antecede os congressos. No entanto, aqui se quer destacar o reforço que 
aquelas ocasiões poderiam oferecer aos congressistas em termos de ampliação de sua rede 
de interlocutores.
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Neste mesmo sentido, cita-se a ativa participação que teve Emílio Coni na formação 
das comissões internacionais latino-americanas formadas durante os congressos médicos, 
principalmente com relação à tuberculose. Dando cumprimento ao mandato recebido já no 
Io. CMLA ocorrido no Chile, em 1901, Emílio Coni apresentou nos congressos seguintes, 
extensas memórias a respeito dos trabalhos desenvolvidos a respeito do tema, nos diversos 
países. Nestas memórias, Coni fazia questão de citar a origem do documento em que se 
baseava para declaração de dados com relação aos países, publicando as correspondências 
recebidas dos médicos de várias localidades da América Latina, responsáveis pelas ligas ou 
instituições relacionadas ao tratamento da tuberculose.

28 Brazil Médico, ano 28, n. 17, 01/05/1904, p. 205.
29 Além dele, estavam em excursão científica no Rio de Janeiro, Eliseu Canton, David Speroni, José Arce, 
Juan Gabastou, Juan B. Patrone, acompanhados de estudantes. Na mesma ocasião, ofereceram uma artística 
placa de bronze ao Instituto Oswaldo Cruz. Brazil Médico, ano 31, n. 27, 07/07/ 1917. Alguns destes 
médicos, incluindo Araóz Alfaro foram fotografados com médicos paulistas da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. Tal fotografia foi reproduzida para este trabalho. Nota-se ainda que Alfaro foi membro honorário da 
Academia Nacional de Medicina e esteve presente por ocasião do 10°. CBM, em comemoração ao centenário 
da instituição, em 1929. Ver capítulo 4.
30 Joaquín Canabal. De la declaración obligatoria de las enfermedades transmisibles. Sus consecuencias 
necesarias (aislamento, desinfección, etc.). Sus resultados en los diferentes países de la América Latina”. 
Segundo Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Buenos Aires, Tomo 5, 1905, p. 6.

Também, muitos dos trabalhos apresentados como balanço a respeito de um 
determinado assunto como “a tuberculose na América Latina” ou “a demografia na 
América Latina”, necessitavam de um prévio contato com autoridades médicas locais, para 
apresentá-lo nos congressos. Exemplo deste tipo de articulação refere-se ao trabalho do 
médico uruguaio Joaquín Canabal, encarregado pela comissão organizadora do 2o. CMLA, 
em 1904, de apresentar um diagnóstico a respeito dos serviços de declaração obrigatória 

sobre enfermidades transmissíveis nos vários países da América Latina. Canabal fez 
agradecimentos diretos a alguns expoentes médicos de Cuba, Colômbia, Costa Rica, Peru e 
Paraguai, pela concessão de informações para aquele trabalho.30

argentinos aos representantes da revista Brazil Médico, Azevedo Sodré e Afrânio Peixoto.28 
Neste mesmo artigo, que traz informações sobre o 2°. CMLA, há também algumas notícias 
biográficas sobre os médicos argentinos, entre eles, um dos visitantes argentinos de 1917, 
Araóz Alfaro, que foi secretário geral do referido congresso.29
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Desta forma, é possível redimensionar o tempo dos congressos científicos, não os 
circunscrevendo, apenas, entre uma ou duas semanas de debates, mas ampliando sua 
duração e significado, transfigurado em outras atividades da medicina, às vezes, firmadas 
em sessões oficiais, mas também passíveis de serem iniciadas em alguma confraternização 
do congresso ou num jantar de despedida.

Numa delas, apresentada em 1907, por ocasião do 3°.CMLA, Coni transcreveu a 
correspondência e os dados obtidos sobre 14 países, sendo que sete deles havia respondido 
às solicitações do presidente da Comissão internacional permanente para a profilaxia da 
tuberculose na América Latina. O Brasil era um deles e médicos voltados para o problema 
da tuberculose enviaram correspondências do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 
Pernambuco e Bahia.31

31 Emílio Coni. “Estado actual de la lucha antituberculosa em la América Latina”. Tercer Congreso Médico 
Latino-Americano. Actas y Trabajos. Montevidéu, Tomo 4, 1909, p. 6-95. Além do Brasil e da Argentina, os 
demais países correspondentes foram: Chile, Bolívia, Cuba, Venezuela, Uruguai. Há também informações 
mais sucintas sobre Costa Rica, Equador, México, Colômbia, EI Salvador, Paraguai e Peru.

Informe presentado al Excmo. Sr. Ministro de R.E. y Culto, Dr. Victorino de la Plaza, por ei Dr. Domingo 
Cabred, Presidente de la Delagación Argentina. Buenos Aires, 1909, 56 p. Esta publicação com a dedicatória 
está na Biblioteca Adolfo Lutz/São Paulo.

Livros, não só aqueles apresentados aos congressistas, mas de autoria de alguns 
médicos, às vezes, eram presenteados ou enviados pelo correio a alguns dos visitantes das 
nações vizinhas. Muitos exemplares que, às vezes, são encontrados ainda hoje nas 
bibliotecas, estampam em sua página de rosto, afetuosas dedicatórias com o capricho da 
letra de médico de outrora. Era muito comum, também, enviar separatas com trabalhos 
apresentados ou com relatórios de participação de um determinado país a outro médico de 
nacionalidade diferente, como gesto de amizade. Exemplo deste tipo de correspondência 
pode ser ilustrado com a dedicatória feita por Domingos Cabred ao médico paulista Emílio 
Ribas, em uma cópia do relatório apresentado ao Ministro de Relações Exteriores e Cultura 
da Argentina, a respeito da participação da delegação argentina no Rio de Janeiro, por 
ocasião do 4o. CMLA.32
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No que se refere à medicina, muitos estudos já analisaram as relações entre os 
agentes sanitários e pesquisadores latino-americanos com os centros dos Estados Unidos, 
sobretudo a respeito do papel da Fundação Rockefeller enquanto “auxiliadora” para o 
combate às endemias rurais, através de assistência técnica e financeira e da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS) fundada em 1902. Para situar melhor estas relações no 
contexto aqui estudado dos congressos médicos latinos, faz-se necessário destacar, ainda 
que brevemente, suas principais diretrizes com relação aos problemas sanitários daquele 
período e estabelecer alguns nexos possíveis entre o crescimento de sua ação na América 
Latina e o enfraquecimento das tentativas de cooperação sanitária autónoma entre os países 
latino-americanos, no que concerne às diretrizes de políticas públicas de saúde.

Mas, a política do pan-americanismo também foi discutida em outras esferas que 
não as estritamente políticas. Francisco Sagasti (1989) percebe o crescimento de um 
incipiente “nacionalismo científico americano” que, a partir de uma idéia latino-americana 
se expandiu até incluir os Estados Unidos no espírito pan-americano que tratava de 
promover este país no início do século XX. No entanto, este processo não foi tranquilo nem 
homogéneo.

Como se sabe, o período entre o final do século XIX e início do século XX foi 
caracterizado por uma política intervencionista da república norte-americana frente aos 
demais vizinhos do continente, sustentada ideologicamente pela oposição a qualquer 
intervenção européia na América, princípio básico do pan-americanismo.
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O intuito desta parte do trabalho não pretende apresentar um histórico desta 
investida norte-americana no continente, mas fazer algumas reflexões a respeito de sua 
crescente influência no campo da medicina e da saúde pública da América Latina no início 
do século XX, enquanto elemento dinâmico e componente das transformações ocorridas 
nas articulações médicas a partir dos anos 10 e 20.

5.2.1. Os “empreendimentos” norte-americanos em saúde pública na América Latina e 
seus reflexos nos congressos de medicina

O que se quer discutir aqui é de como esta forma de “empreendimento em 
conhecimento” - tomando emprestada a idéia desenvolvida por Ricardo Salvatore (1998) —

Desde já, convém ressaltar que não se trata aqui de ver o crescimento da marca 
norte-americana nos serviços e ações públicas de saúde existentes na América Latina como 
uma imposição opressora do “irmão mais forte” às demais repúblicas do continente. Ao 
contrário, pois aqui a idéia principal é tentar perceber que as escolhas e acordos políticos 
realizados neste período, procederam de acordos e alianças entre membros das elites locais 
e profissionais da medicina, com instituições norte-americanas interessadas em ampliar 
suas redes de influência no continente, nesta área de conhecimento.35

filantrópicas/3 Ultimamente, também, incentivados pelo centenário de criação da 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), têm surgido alguns estudos a respeito de 
seu papel e atuação no continente latino-americano.34

33 A respeito das relações internacionais da Fundação Rockefeller no campo da saúde pública, com ênfase na 
receptividade específica em cada país do continente latino-americano, ver Cueto, 1994 e 1996; Quevedo, 
2000. Com relação aos projetos de ensino universitário intermediados pela influência norte-americana no 
Brasil, ver Marinho, 1993 e 2003.
34 Entre outros, Veronelli e Testa, 2002; Finkelman, 2003.
35 A título de exemplificação, cita-se o caso de São Paulo, no qual a idéia de saneamento do interior a partir de 
1917 foi antecedida por contatos preliminares entre o governo estadual e a Fundação Rockefeller para 
começar uma campanha rural contra a febre amarela. Esta campanha deveria ser conduzida pela International 
Health Comission da Fundação e por um Serviço de Profilaxia Rural a ser criado pelo governo paulista. 
(Castro Santos, 1993, p. 376 apud Campos, 2001, p. 47, nota 20)

com as

Com relação à influência dos Estados Unidos na América Latina, no século XX, nas 
áreas médicas e de políticas públicas de saúde, há uma valiosa contribuição historiográfica 
latino-americana produzida nos últimos anos, principalmente a respeito das relações 
internacionais mantidas com as universidades norte-americanas e com entidades 

33
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No mesmo período em que ocorria a investida maior das ações internacionais norte- 
americanas na região sul do continente em campanhas sanitárias e projetos de ensino 
médico, com ênfase na formação de especialistas em saúde pública e na idéia de 
aplicabilidade pragmática dos conhecimentos produzidos em laboratórios especializados.

Assim, os Estados Unidos, no final do século XIX, tomavam para si, a tarefa de 
mostrar ao mundo os recônditos desconhecidos e inacessíveis até então, da América Latina, 
ao público norte-americano e de outras partes do mundo. Através destes empreendimentos 
plenamente justificados em prol da Ciência, Ruínas, escavações, “natureza primitiva” dos

feito pelos Estados Unidos a respeito do ensino médico e das políticas públicas de saúde, 
no início do século XX, criou um conjunto de representações a respeito da identidade 
latino-americana e do próprio país. Tais empreendimentos se diferenciaram, por exemplo, 
das investidas mais ostensivas e violentas dos Estados Unidos, também ocorridas naquele 
período em regiões da América Central. Os estudos desenvolvidos sobre a febre amarela 
em Havana foram liderados por médicos do exército norte-americano.36

No entanto, para a América do Sul, formada por repúblicas emancipadas desde 
meados do século XIX, as estratégias de intervenção não poderiam ser as mesmas. Foi 
necessário um arsenal retórico e imaginativo em tomo da idéia de que essa parte do 
continente deveria ser uma aliada dos Estados Unidos, numa parceria de comprometimento, 
entre outras dimensões, do conhecimento científico.

36 Sobre a relação imperialista dos Estados Unidos com relação à América Central ver, Wemer, 2001;
González Casanova, 1986.
37 Usa-se aqui a expressão no sentido desenvolvido por Salvatore, 1998.

Junto a este campo de atuação, ocorriam investimentos em outras áreas como a 
antropologia, arqueologia, geografia, agricultura, educação, jornalismo. Tanto profissionais 
destas áreas, quanto os médicos atuavam como uma espécie de “embaixadores da cultura 
americana na América do Sul”, contribuindo para a produção e circulação de 
representações a respeito dos diversos assuntos tratados. Todas estas atuações, justificadas 
pelo projeto coletivo e universal do conhecimento sobre a “natureza desconhecida”, das 
explorações científicas e das soluções absolutas para os problemas sanitários da região, 
fizeram parte da construção de um “império informal” norte-americano na América 
Latina.37 (Salvatore, 1998, pp. 92-93)



326

povos indígenas, espécies vegetais e animais raros, eram as imagens mais difundidas sobre 
a América Latina em contraposição à modernidade e técnica eficiente dos norte-americanos 
(Salvatore, 1998, p. 86)

É claro que este processo foi passível de tensões, ora mais abertas, ora mais 
discretas, entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. O início do século XX era 
o momento de reorientaçào da Doutrina Monroe “América para os Americanos”, através da

Interessante notar que os participantes não eram somente pessoas de nacionalidade 
norte-americana. Para a realização de empreendimentos mais grandiosos ou que 
apresentavam dificuldades locais, era imprescindível o envolvimento de agentes locais, 
desde aquele que deveria chefiar os empreendimentos instalados, como faculdades, 
institutos, até aquele que deveria obedecer, como os membros de brigadas das inspetorias 
sanitárias. Daí o desenvolvimento de diversas estratégias em adentrar a região ao longo do 
tempo. Era necessário, por exemplo, convencer os diversos setores envolvidos de que 
deveriam se orgulhar daquele trabalho. Junto a isso, foi se conformando a idéia de que 
participar das missões era um sinal de distinção social e segurança económica, sobretudo 
nas regiões menos abastadas, como o interior do Brasil.

A temática das doenças rurais, endemias e mesmo epidemias, caracterizadas como 
tropicais, também tiveram sua importância na construção deste repositório de imagens e 
representações a respeito da América Latina. Através das expedições e missões científicas 
que se instalaram, dos convénios efetivados, das bolsas de estudos concedidas,38 da 
instalação de postos de saúde e serviços médicos inspirados no modelo norte-americano. A 
produção de imagens fotográficas acompanhou a trajetória da Fundação Rockefeller no que 
concerne às campanhas sanitárias empreendidas em diversos países latino-americanos no 
início do século XX. Segundo Cueto (1999, p. 680), há a informação de que existem cerca 
de 25.000 imagens fotográficas, “bem classificadas” sobre América Latina e Caribe nos 
arquivos da fundação, sendo grande parte, voltada para os temas de campanhas sanitárias e 
parte dos “missionários” e colaboradores envolvidos.39

38 Muitas bolsas de estudo foram oferecidas pelas fundações privadas e universidades norte-americanas em 
meados dos anos 20, mas este tipo de fomento aos pesquisadores da América Latina foi extremamente 
intensificado após a 2*. Guerra Mundial. Cueto, 1996, p. 200.
39 O arquivo citado por Cueto é o Rockefeller Archive Center , localizado em Nova York.
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Como pode ser visto ao longo dos capítulos, as preocupações relacionadas com o 

saneamento, a higiene e a saúde pública foram centrais nas discussões ocorridas tanto nos 

congressos médicos latino-americanos como nos congressos brasileiros. Buscavam-se, 

dentro da comunidade geral de profissionais, “soluções” que visavam à cura das doenças, 

através do referencial bacteriológico de identificação do agente e da “descoberta” de soros 

e vacinas.

Também se discutiram procedimentos a respeito da “cura” de muitos males, havia 

preocupação com a produção e uso de medicamentos e as seções de farmácia fizeram parte 

dos congressos médicos, menos enquanto um “anexo” e mais como área fundamental para 

se buscar melhores fórmulas, compostos etc. A prevenção das doenças também era 

indicada, mas enquanto uma perspectiva transitória, pois se acreditava num futuro 

promissor das conquistas científicas, sobretudo baseadas nos trabalhos de laboratórios.

Com relação aos congressos médicos ocorridos na América Latina, tema tratado 

nesta pesquisa, convém estabelecer alguns elos entre o quadro até aqui configurado e a 

dinâmica conjuntural, permeada por diversos fatores, passíveis de serem relacionados com 

a idéia de não fazer mais sentido uma reunião geral de médicos de todas as especialidades 

naquele formato até ali estabelecido. Novas frentes de atuação surgiram com o título de 

“nacional”, “brasileiro”, “latino-americano” e “pan-americano” e nelas foram elaboradas 

outras formas de relação internacional entre os médicos do continente.

emergência e difusão do “Pan-Americanismo”. As estratégias mais utilizadas para ampliar 

o reforço da idéia de que os Estados Unidos eram o “grande irmão” da América Latina, 

protetor das investidas imperialistas de outras partes do mundo foram bastante 

diversificadas, traduzindo-se em atividades diplomáticas e culturais. Estas, para sua 

efetivação, tinham de contar com a participação de atores locais, como políticos, 

intelectuais, embaixadores, membros da alta sociedade e cientistas. O caso do Brasil, por 

exemplo, pode ilustrar esta idéia de tensão. Embora seja correto afirmar que a política 

externa de alinhamento com os Estados Unidos, durante a Primeira República, foi 

expressiva, é lícito afirmar também que houve críticas no mesmo período às intervenções 

norte-americanas por parte de setores letrados da sociedade, principalmente relativas 

àquelas em países da América Central (Capelato, 2000, p. 298).
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A centralização dos principais debates focados para a saúde publica enquanto 
atribuição dos médicos nos congressos médicos latino-americanos e brasileiros dialogou, 
ainda que nem sempre diretamente, com outras esferas de organização internacional, 
voltadas para o controle das epidemias e inspeção sanitária, sobretudo dos portos 
marítimos. Portanto, os congressos médicos latino-americanos e brasileiros estavam 
inseridos numa conjuntura mais ampla de debates em tomo da questão sanitária. Recupera- 
se um pouco de seu histórico.

A função do “especialista em saúde pública”, formulada sobretudo nos Estados 
Unidos, abriu algumas tensões no campo médico, no que se refere à idéia, até então 

dominante no início do século XX, de que caberia ao médico as atribuições voltadas para o 
saneamento, prevenção e outras medidas sanitárias.40

O tormento das epidemias no século XIX incentivou a realização de algumas 
convenções sanitárias internacionais na Europa, temerosa com a crescente ameaça de 
doenças que eclodiam no mundo. O primeiro trabalho de cooperação internacional a 
respeito foi a Conferência Sanitária Internacional de Paris, em 1851. O objetivo da reunião 

previa um acordo entre os governos dos países europeus sobre as medidas aplicáveis com 
relação ao cólera, à peste bubônica e à febre amarela. Os acordos eram difíceis, pois 
implicavam interesses comerciais e políticos. Os debates médicos se dividiam com relação 

métodos previstos, geralmente voltados para as quarentenas, isolamentos 
desinfecções.41

40 Sobre a profissão médica e a formação da área especializada em saúde pública nos Estados Unidos, ver: 
Dorothy Porter, 1993; Fee, 1991 eToby, 1993.
41 Para a sequência destas reuniões, ver anexo 1: Cronologia dos Congressos Médicos e Conferências 
Sanitárias. Para outras informações a respeito ver Roemer, 1993 e Paz Soldán, 1949.

Foi nesta conferência que o médico cubano Cario Finlay, representando na época, Cuba e Porto Rico, 
apresentou a tese de que um mosquito poderia ser um agente intermediário transmissor da febre amarela (Pro 
Salute, 1992, p. 141).

No que se refere à América, a Quinta Conferência Sanitária Internacional foi 
realizada em Washington, em 1881.42 Além da ampliação das relações diplomáticas dos 
Estados Unidos, este encontro se voltou mais para o problema da febre amarela, sob uma 
nova onda epidemiológica que ocorria em várias partes do mundo, inclusive na América do
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Norte. Não só países europeus, como também do continente latino-americano tiveram 
participação, inclusive o Brasil (Paz Soldán, 1949, p. 21).

Alguns anos depois, em 1889, os Estados Unidos já organizavam uma conferência 
com objetivos similares aos europeus.43 Foi difícil chegar a um acordo comum entre os 

vários países do continente com relação às medidas sanitárias, pois os interesses imediatos 
da Organização Sanitária Pan-Americana se voltaram para a defesa das atividades 
comerciais dos Estados Unidos, embora revestidos numa perspectiva humanitária de defesa 
e combate às epidemias (Paz Soldán, 1949, p. 31).

A aprovação de recomendações a todos os países participantes só se deu em 1902, 
na cidade do México, pois aí se oficializou a criação da Organização Sanitária Pan- 
Americana (OPAS), inaugurando a série das Conferências Sanitárias Pan-Americanas.

Em que pese toda a estruturação da OPAS, os estudos existentes sobre o papel 
desempenhado nos primeiros anos do século XX, afirmam que houve algumas dificuldades 
para atuar efetivamente no que se refere ao controle epidemio lógico no continente, devido à 
pequena infra-estrutura, poucas verbas e reduzido número de pessoal (Cueto, 1996, p. 179 e 
Pro Salute, 1992, p. 18).

Neste primeiro momento da existência da OPAS, percebe-se que sua ênfase esteve 
calcada nas práticas de quarentenas e em algumas medidas de saneamento. Posteriormente, 
é que vai se voltar para um controle mais ativo dos focos epidêmicos, organizando serviços 
de saúde e incentivando a educação sanitária. Ou seja, houve um acompanhamento por 
parte da OPAS, com relação às transformações da medicina ocorridas nos Estados Unidos 
no que se refere à formação do profissional especializado em saúde pública.44

43 A Primeira Conferência Sanitária Pan-Americana ocorreu no ano de 1889 em Washington, antecedida e 
fortemente influenciada pelas discussões desenvolvidas no Congresso Sanitário Americano ocorrido em Lima 
um ano antes e pela Convenção subscrita entre Brasil, Argentina e Uruguai firmada em novembro de 1887. 
Paz Soldán, 1949, pp. 24 a 29. Segundo o autor, de 02 de janeiro a 12 de março intensos trabalhos e debates 
se realizaram na ‘vieja Ciudad de los Reyes’ que, ao final, subscreveram três importantes documentos que 
serviram de subsídios ao encontro ocorrido nos Estados Unidos: Conclusões técnicas gerais; Projeto de 
Convenção Sanitária Internacional e Projeto de Regulamento Sanitário Internacional.
44 Foi também na década de 20, após a Ia. Guerra Mundial que a OPAS se fortaleceu, a partir de novas metas 
e estratégias de organização. Ver Pro Salute, 1992, pp. 26-39.

Se havia dificuldade em estabelecer acordos sanitários pan-americanos, devido aos 
múltiplos interesses e diferenças entre os países, a idéia de “Norte” e “Sul” do continente
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parecia estar marcado também nos congressos médicos ocorridos. Como já se disse no 
primeiro capítulo, paralelo aos congressos latino-americanos, ocorreram os congressos 

médicos pan-americanos. Afirmou-se também que os países da América Central tiveram 
uma participação mais acentuada naqueles eventos, ocorrendo o contrário com a América 
do SuL Neste sentido, é possível perceber a “fragilização” da idéia de pan-americano como 
entidade abstrata. Dependendo de onde ocorriam estes eventos, poderia haver mudanças 
significativas no perfil.

Por exemplo, o 5o. CMLA ocorrido no Peru, em 1913, foi também pan-americano. 
No entanto, contou com pouca presença norte-americana efetivamente.45 Com exceção da 
participação dos médicos envolvidos na missão científica da Universidade de Harvard 
sobre a verruga peruana, pode se dizer que o congresso foi mesmo, latino-americano.

No ano seguinte, em 1924, ocorreu também em Havana, uma das mais significativas 
Conferências Sanitárias Pan-Americanas na história da OPAS, a Sétima, pois foi nela que 
se aprovou um Código Sanitário para todos os países do continente, com atribuições 
administrativas mais precisas de controle e centralização das informações obtidas dos 
diversos países a respeito de doenças e dados estatísticos. Havia mais especificidade no que

Segundo Stepan, em 1923 se instalou a Associação Pan-Americana de Eugenia, na 
qual o próprio idealizador da proposta formulada e aprovada no 6o. CMLA, Domingo y 
Ramos, teve um papel central. A nova associação foi responsável pela organização da série 
de Conferências Pan Americanas de Eugenia e Homicultura, iniciadas em 1927 (Stepan, 

1992, p. 203).

Em 1922, no 6o. CMLA ocorrido em Cuba, o movimento eugênico foi o tema 
central do congresso e da Exposição Internacional de Higiene, como pôde ser visto no 
capítulo 2. O movimento também ganhava muita força nos Estados Unidos, especialmente 
com relação à questão racial, chegando mesmo a organizar leis vinculadas às medidas de 
esterilização compulsória dos “debilitados” e, restritivas para imigração.46

45 Ver capítulo 2.
46 Pickstone, 2000. Sobre as iniciativas eugênicas nos Estados Unidos e na América Latina, ver Stepan, 1991 
e 1992.
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No Brasil, os anos 20 também foram marcados pela crescente influência norte- 
americana, através de universidades e fundações. A ação da Fundação Rockefeller se deu 
em meados dos anos 10, através das campanhas sanitárias empreendidas no interior de São 
Paulo contra ancilostomíase, em 1914. Também foi nesta cidade que a Fundação negociou 
o financiamento da recém-criada Faculdade de Medicina de São Paulo, a partir de 
convénios firmados.

A ‘‘obsessão” norte-americana, a partir da década de 20, será a idéia de erradicação 
de doenças consideradas tecnicamente suscetíveis de serem eliminadas: ancilostomíase, 
febre amarela e posteriormente, malária (Cueto, 1996, p. 180). A crise política instaurada 
no final dos anos 20 no Brasil foi agravada por nova epidemia de febre amarela na capital 
federal. Mesmo havendo críticas por parte de muitos médicos a respeito das intervenções 
biologizantes norte-americanas ocorridas no país49, esta situação favoreceu uma maior 
intervenção na saúde e uma centralização do poder (consolidada após o golpe de Getúlio

se refere aos critérios para classificar os portos e as embarcações, à diminuição do tempo 
das quarentenas e aos serviços de instalações sanitárias.47

Pode-se afirmar também que o ideal de realização dos Congressos Brasileiros de 
Higiene esteve, em parte, relacionado com este movimento rnais amplo em se pensar a 
saúde pública como uma área de conhecimento pragmático. Mas é necessário reconhecer 
que, muitos temas “cooptados” pelas instituições e missões norte-americanas enquanto 
áreas prioritárias de aplicação do conhecimento sanitário, já faziam parte das discussões 
locais, inclusive nos Congressos Brasileiros de Medicina.48

47 Pro Salute, 1992, pp. 29 e 32.
48 Dois exemplos fortes aqui são lembrados: a ancilostomíase e a febre amarela, discutidos tanto nos 
congressos brasileiros quanto nos latino-americanos de medicina. Segundo Marinho, 1993, com relação à 
criação do Instituto Rockefeller para Pesquisas Médicas em 1913, foi excluído de seus objetivos os atos de 
caridade, propondo uma estratégia de ação global, centrada na idéia de desenvolvimento de um modelo de 
ação filantrópica em larga escala. Entre 1913 e 1916 foi então consolidada a Comissão Sanitária 
Internacional, na qual a concepção predominante da “enfermidade como origem da miséria.” (pp.39-40)
49 Fernando Magalhães, do Rio de Janeiro e José de Toledo Piza, de São Paulo, por exemplo, fizeram severas 
críticas à pretensão da Fundação Rockefeller em extinguir a febre amarela no nordeste, entendida como 
verdadeiro insulto à tradição médica brasileira no combate e controle da doença, desde os tempos de Oswaldo 
Cruz e Emilio Ribas. Ver Brazil Médico, ano 42, n.34, 25/08/1928, pp. 945-950. Clementino Fraga, na época, 
Diretor Geral de Saúde Pública chegou mesmo a acusá-la de ser a responsável pelo retomo da doença na 
capital federal, através da reinfecção advinda de outras partes do país como o nordeste, local em que os 
membros da Rockefeller desenvolviam atividades.
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Vargas e a criação do Ministério da Saúde), facilitando a ação da Fundação Rockefeller e 
de outros organismos norte-americanos na área de formação de pessoal para saúde pública.

Quanto aos Congressos Médicos Latino-Americanos e aos Congressos Brasileiros 
de Medicina, não foi decretado o final dessas séries. Foram apenas deixados para trás pelos 
próprios expoentes da medicina, alguns deles até bem participativos destes foros. Tais 
vivências deveriam ser guardadas no tempo do esquecimento.

Um dos grandes nomes da medicina daquele período, Carlos Chagas abriu a série 
dos Congressos Brasileiros de Higiene em 1923, na condição de presidente, afirmando que 
era a primeira vez que se reunia no Brasil um congresso especial de higiene pública, fato 
auspicioso, que em si definia o alto grau de aperfeiçoamento técnico atingido pelos, ainda 
denominandos, higienistas. Elogios não faltaram à Fundação Rockefeller que, junto ao 
Governo Federal, conseguiriam “solucionar o problema que se eternizava: a febre amarela 
no norte e nordeste brasileiros”.50

50 Discurso do Dr. Carlos Chagas. Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Higiene. Rio de Janeiro, 1927, 
pp. 15-16.
51 Anais do Congresso Brasileiro de Higiene. Rio de Janeiro, 1923, p. 15.

Os eloquentes debates, a junção de vários profissionais de áreas do conhecimento 
médico e as “frases de sensação, em que se exalta o nacionalismo extravagante”51, não 
combinavam com a perspectiva técnica do que deveria ser um “moderno” congresso 
científico dos novos tempos: poucas palavras, muita ação.
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Ao finalizar este estudo, fica a sensação de que uma longa viagem chegou ao fim. 
Passando por diversas culturas e singularidades, percebe-se que o “mapa” da América 
Latina e do Brasil poderão ser refeitos cada vez que se buscar neles nossas identidades 
latino-americana e brasileira.

Atualmente, vive-se numa engrenagem moderna, na qual o novo parece ser sempre 
o melhor. Este trabalho recuperou alguns fragmentos de uma memória científica que estava 
sendo construída na história da medicina latino-americana num outro momento, através dos 
congressos médicos realizados no início do século XX.

É certo que aqui se destacou uma experiência de produção e circulação de 
conhecimento profissional médico acadêmico, de alguns homens e mulheres, formados nas 
faculdades de medicina. Mas nem mesmo esta memória mais oficial é relevada enquanto 
componente de história da medicina do país, do continente. Foram necessárias “inserções 
arqueológicas” para o encontro das fontes, porque as bibliotecas e arquivos das instituições, 
hoje voltadas para a medicina, pouco valorizam este tipo de material em suas estantes. 
Afinal não são revistas que tiveram sequência. Tão pouco este material pode ser 
classificado como livro. Então, o que é? Anais de Congressos que já aconteceram, já foram, 
já passaram... Não servem mais para a atualidade.

O que foi revelado por estes congressos médicos nos remete a um outro tempo. O 
congresso científico daquele período não poderia ser apenas um espaço para a apresentação 
de um trabalho, mas deveria funcionar quase como uma arena de debates. As sessões 
contavam com a figura do presidente e do secretário responsável pelo registro de tantas 

falas, observações e debates acalorados!

O tempo, às vezes curto para a apresentação dos trabalhos, também era reservado 
para uma programação de igual importância no âmbito das ciências médicas e das relações

A pesquisa pôde recuperar uma dinâmica mais intensa em termos de relações e 
intercâmbios científicos na América Latina, ao contrário do que sempre foi incutido em 
nossa formação: como pensar atividade científica “de nível” em regiões consideradas 
atrasadas, subalternas, inferiores culturalmente?
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ali estabelecidas: exposições, visitas científicas aos institutos, museus, hospitais, escolas, 
cerimoniais, almoços, passeios, bailes, porque como já se disse, nem só de ciência vive o 
cientista, mais ainda se for médico, pelo que se viu até aqui.

Finaliza-se este texto com palavras de um dos representantes brasileiros por ocasião 
do 5o. CMLA ocorrido no Peru, em 1913, Nascimento Gurgel. Apesar de defender os 
princípios “evolucionistas” das sociedades, algo deveras, já bastante criticado, permanecem 
prementes seus anseios de que “devemos manter na América Latina a supremacia 
intelectual: por que não?”

Por fim, cabe ressaltar que, como historiador que fala a partir do seu tempo, vive-se 
hoje novos desafios para se pensar o Brasil na órbita das relações internacionais. Na esfera 
do conhecimento, seja ele biológico ou humamstico, é preciso estar atento para as 
demarcações que se fazem sobre o “outro”, que muitas vezes pode ser “nós.” Reconhece-se 
a importância vital de ampliação dos horizontes de intercâmbio intelectual. No entanto, o 
distanciamento cultural latino-americano em nossas universidades e centros de pesquisa 
ainda é uma cruel realidade em nossa formação.

Cabe ao presente a tarefa de romper o fardo de pertencer a um continente concebido 
como “estranho” ao Brasil. De que forma? Esforçando-se para derrubar as preconceituosas 
visões, estudando, interagindo, transformando as diferenças em instrumental de 
aprendizagem e ensinamento, fazendo das semelhanças laços de solidariedade, 
restabelecendo nexos que nunca perderam sentido e atualidade.

A impressão que se tem, decorridos tantos anos do período abordado é que ainda 
persistem muitos dos problemas básicos de saúde pública apontados nos congressos 
médicos estudados, além de novas preocupações como a AIDS e, mais recentemente a 
“pneumonia asiática”. Após uma fase de intensa obsessão pela higienização e 
posteriormente pela técnica do saber especializado, a questão de saúde pública há muito 
tempo perdeu o chão. Do status da formação médica os assuntos de higiene e saneamento 
passaram a ser considerados hierarquicamente inferiores, em relação ao saber do médico 
especialista.
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Anexo 1 - Cronologia

Conferências Sanitárias Internacionais

Congressos Internacionais de Higiene

Conferências Sanitárias Pan-Americanas (OPS)
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1876 Bruxelas
1878 Paris
1882 Genebra
1884 Haya/ f Exposição Sanitária Internacional de Londres
1887 Viena
1889 Paris
1891 Londres
1894 Budapest
1898 Madrid.
1900 Paris
1903 Bruxelas
1907 Berlim
1913 Washington

Io
2o
3o
4o
5o
6o
7o 
8o 
9o

Io
2o
3o
4o
5o
6°
7o
8o
9o
10°
11°
12°
13°

1" 1851-1852 Paris
2 1859 Paris
3 1866 Constantinopla 
4*1874 Viena
5 1881 Washington
6 1885 Roma
7* 1892 Veneza
8 1893 Dresden
9 1894 Paris
10 1896 Veneza
lf 1903 Paris
12* 1911-1912 Paris

1902 Washington
1905 Washington
1907 México
1909/1910 San José/Costa Rica
1911 Santiago
1920 Montevidéo
1924 Havana
1927 Lima
1934 Buenos Aires

10° 1938 Bogotá
1 Io 1942 Rio de Janeiro...



Congressos Médicos Pan-Americanos

Congressos Científicos Latino-Americanos

Congressos Médicos Latino- Americanos

Congressos Brasileiros de Medicina e Cirurgia

Congresso Brasileiro de Higiene
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1888 Rio de Janeiro
1889 Rio de Janeiro
1890 Salvador
1900 Rio de Janeiro
1903 Rio de Janeiro
1907 São Paulo
1912 Belo Horizonte
1918 Rio de Janeiro
1926 Porto Alegre
1929 Rio de Janeiro

1923 Rio de Janeiro
1924 Belo Horizonte
1926 São Paulo
1927 Rio de Janeiro
1929 Recife ...

Io 1893 Washington
2o 1896 México
3o1901 Havana
4o 1905 Panamá
5o 1908 Guatemala
6o 1913 Lima (junto ao 5o. CMLA)

Io 1902 Santiago de Chile
2o 1904 Buenos Aires
3o 1907 Montevidéo
4o 1909 Rio de Janeiro
5o 1913 Lima
6o 1922 Havana

Io
2o
3o
4o
5o

1898 Buenos Aires
2o 1901 Montevideo
3o 1905 Rio de Janeiro
4o 1909 Santiago de Chile

Io

Io2°
3°
4o
5o
6o7°
8o9° 
10°



Chile -1901

Argentina -1904

359

Trabalhos apresentados pelos representantes brasileiros na Argentina na Secção de
Medicina e suas especialidades:

Frequência do câncer no Brasil, de Azevedo Sodré;
Patogenia da icterícia na febre amarela, de Miguel Sève;
Contribuição ao estudo da bouba brasileira, de J.Moreira e A. Autregesilo;
Hematologia do beribéri, de Henrique Duque Estrada;
Perturbações mentais nos negros do Brasil, de Henrique Roxo;
A loucura maníaco-depressiva, de Afrânio Peixoto;
Alcoolismo e seu tratamento pelo hipnotismo e a sugestão, de Domingos Jaguaribe (São 

Paulo);
Nefrites micóticas na criança e A disenteria amébica na infância, de Olinto de Oliveira 

(Porto Alegre);
Das tiroidopatias esporádicas na infância, de Moncorvo Filho;
A paranoia e os sintomas paranóides, de Juliano Moreira e Afrânio Peixoto;
Penetração da larva da uncinária através da pele, e subsequente infestação do 

organismo, de Moysés de Menezes.

El clima del Brasil Joaquim Botelho
Estatística Demógrafo-Sanitária do Rio de Janeiro Joaquim Botelho

Anexo 2 - Participação do Brasil nos congressos médicos latino-americanos 
(trabalhos inscritos)

Trabalhos apresentados pelos brasileiros na Secção de Cirurgia e Especialidades no 2o. 
CMLA:

O tracoma no Estado de São Paulo, Mello Barreto (São Paulo)
Contributo alia casisitica chirurgica e ginecológica, Rutigliano Gennaro
A propôs des anévrysmes carotidiens, Antoine Pacheco Mendes (apêndice)
Anestesia cirúrgica na infância, Álvaro Guimarães (apêndice)

Trabalhos apresentados pelos brasileiros na Secção de Higiene no 2o. CMLA
Paludismo e mosquitos no Rio de Janeiro, Francisco Fajardo
Profilaxia Internacional da febre amarela, João Baptista Lacerda
Profilaxia pública da febre amarela, Antonio Augusto Azevedo Sodré
Febre amarela e o mosquito, Plácido Barboza
Profilaxia pública da sífilis e enfermidades venéreas, Afrânio Peixoto
Contribuição ao estudo da etiologia de beriberi, Francisco Fajardo
De la hidrologia médica no Brasil, Carlos de Niemeyer (São Paulo)
Regulamentação da venda do leite destinado ao consumo. Estudo das causas que fazem 

variar a composição química do leite. Organização do serviço de fiscalização sobre a 
qualidade e venda, Alfredo Antonio de Andrade (Bahia)

Defesa social contra o alcoolismo, Afrânio Peixoto
A regulamentação dos serviços médico-legais, Afrânio Peixoto



Uruguai -1907
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Trabalhos inscritos pelos brasileiros na seção de Cirurgia do 3o. CMLA.
Da intervenção cirúrgica em moléstias do estômago Daniel de Almeida
Patologia e tratamento dos acidentes toxemicos da prenhez Fernando de Magalhães, 

(publicado, esteve presente)
Valor terapêutico das injeções sub-conjuntivais Abreu Fialho
Profilaxia do tracoma Abreu Fialho
A amaurose transitória de origem angiospática. Seu tratamento pelas inalações de 

nitrito de anilo Mello Barreto (publicado, mas não esteve presente)
Hemostasia hepática E . Chapot Prevost
Cirurgia teratológica E. Chapot Prevost

Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro, Bulhões de Carvalho 
A peste no Rio de Janeiro, Bulhões de Carvalho

Trabalhos inscritos pelos brasileiros na Secção de Medicina e especialidades do 3o. CMLA
As desordens mentais na ancilostomías” A.Austregésilo (não esteve) e Humberto 

Gotuzzo*
Da superalimentação nos alienados Humberto Gotuzzo (esteve no congresso)
Da resistência globular do sangue Rodolfo de Abreu Fialho (não compareceu, mas foi 

publicado nos anais)
Contribuição ao estudo da hidroterapia nas psicoses Gustavo Armbrust (não 

compareceu, mas foi publicado nos anais)
Polineurites escorbútica A.Austregésilo (não compareceu, mas foi publicado nos anais)
O granuloma teleangiectodes, ou angio-fibroma contagioso circunscrito da pele Emst 

von Bassewitz (não compareceu, mas foi publicado nos anais)
Da poliorromenite Enrique Duque Estrada*
Determinações cardíacas da febre amarela Azevedo Sodré e Miguel Couto
Valor da percussão dos ápices dos pulmões, no diagnóstico precoce da tuberculose 

Almeida Magalhães
A pressão sanguínea nas crianças Femandes Figueira*
Contribuição ao estudo do mormo no homem João Moniz Barreto de Aragão (memória)*
Cura pronta e radical da sífilis por um novo método terapêutico Egas Moniz Barreto de

Aragão - Bahia (não compareceu, mas foi publicado nos anais)
Um novo tratamento das moléstias de pele Egas Moniz Barreto de Aragão
Tratamento da epilepsia Humberto Gotuzzo
Das febres de calor Azqnqóo Sodré
Tratamento dos aneurismas Azevedo Sodré
Valor terapêutico dos metais no estado coloidal Oscar de Souza
Valor semeiológico da pressão sanguínea em pediatria Femandes Figueira
Contribuição ao estudo das anemias na infância Nascimento Gurgel
A opoterapia renal Dias de Barros e Esteves de Assis
Contribuição ao estudo da pneumonia no Rio de Janeiro A.Paula Rodrigues
Contribuição ao estudo da ação fisiológica do curare A. Chagas Leite
* compareceram
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Tratamento cirúrgico dos miomas uterinos A.Rodrigues Lima
Operações ampliadoras da bacia Fernando Magalhães (publicado, esteve presente)

Trabalhos inscritos pelos brasileiros na seção de Higiene do 3o. CMLA.
Os dispensários anti-tuberculosos, especialmente no Brasil. Papel destes 

estabelecimentos na luta contra a tuberculose Clemente Ferreira (lido por Vitor Godinho)
Estado Sanitário do Rio de Janeiro Bulhões de Carvalho (trabalho lido por José de 

Oliveira Borges)
Luta contra a tuberculose no Rio de Janeiro Azevedo Lima
Profilaxia da febre amarela José de Oliveira Borges (compareceu)
Como se vive, quanto se vive e de que se morre atualmente no Rio de Janeiro Joaquim de 

Oliveira Botelho
A transmissão de moléstias por sugadores de sangue. Adolfo Lutz
Regulamentação do serviço de identificação Félix Pacheco (consta nos anais, não 

aparece na programação das seções)

Trabalhos apresentados na Seção de Anatomia, Histologia, Parasitologia, Bacteriologia, 
Veterinária

O ameboismo e fagocitose na reparação e defesa do organismo Pacífico Pereira (Bahia)
Estudo crítico das modernas teorias da imunidade R.Leitão da Cunha
Imunidade R.Leitão da Cunha
Estudo crítico a certos fenômenos da imunidade Ulisses Paranhos
Aplicações práticas das teorias da imunidade Alcides Godoy
Hematologia do pemphigo (sic) tropical Ulisses Paranhos e Alexandre Pedroso (São 

Paulo)
Das anastomoses normais entre os sistemas venosos porta e cava Benjamin Batista
Histologia patológica da Leishmaniose cutânea (úlcera de Bauru) Ulisses Paranhos e

Eduardo Marques (São Paulo)
Le Garrotilho des Pores Antonio Carini (São Paulo)
Reprodução experimental da toxoplasmose no coelho Antonio Carini (São Paulo)
Sobre um novo protozoário parasita dos coelhos Splendore (São Paulo)
Quelques mots sur une épidémie de morve chez les chevaux de deux Regiments de Rio de

Janeiro. Profilaxie Dupuy e Ferret
Zoonoses observadas no Brasil Antonio Carini (São Paulo)
Da organização e ensino da veterinária e indústria dos lacticínios Emani Pinto
A indústria e o comércio de lacticínios no Rio de Janeiro Castro Brown (industrial - Rio 

)
Das lesões fundamentais e acessórias da paralisia geral Leitão da Cunha
Estado atual dos nossos conhecimentos sobre a etiologia da raiva Eduardo Marques

(São Paulo)
Contribuição ao estudo das anomalias renais Benjamin Batista
A causa da febre amarela João Batista de Lacerda
Evolução da spirochoeta galinarum no organismo do Argos miniatus Eduardo Marques

(São Paulo)
Estudo etiológico das enterocolites bacterianas Aleixo de Vasconcelos
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Trabalhos apresentados na Seção de Cirurgia, Obstetrícia e Ginecologia
Do tratamento cirúrgico dos aneurismas Marcos Cavalcanti
Da intervenção cirúrgica no tratamento dos aneurismas Amobio Marques (Recife)
lonterapia das uretrites crónicas Galdino do Valle Filho (Friburgo)
Tratamento dos carcinomas de útero Rodrigues Lima
Semiologia da pélvis Fernando Magalhães
Um novo método para fechar o ânus praeter -naturalis Desidério Stapler (São Paulo)
Dos vícios de conformação do ânus e reto Álvaro Guimarães
Da inserção anormal da placenta Azevedo Júnior
As hemorragias ginecológicas Fernando Magalhães
Da intervenção cirúrgica na hipertrofia da próstata E. de F. Crissiuma
Das prostatectomias transvesicais segundo a técnica do Professor Freyer Júlio Novaes
Contribuição ao estudo dos neoplasmas hemiários Waldemar de Almeida
Terapêutica das supurações pelvianas Fernando Magalhães
Da intervenção cirúrgica no cérebro Augusto Paulino Soares de Souza
Vulnus sclopelarium. Aneurisma aortae abdominalis traumaticum spurium in intestinum 

perforans. Enterorragia. Laparotomia. Simão Kossobudzki (Paraná)

A questão da esteatose C. de Mello Leitão
Contribuição para o estudo das paragonimiases Eduardo Marques (São Paulo)
Um caso raro de hérnia embrionário Walmor Ribeiro Branco
Do centrozoma na cinese normal Dias de Barros
Topografia cardio-toráxica Benjamin Batista

Trabalhos apresentados na seção de Medicina Interna, Pediatria e Terapêutica
Doença de Barlow Nascimento Gurgel
A oftalmo-reação e acuti-reação à tuberculina no diagnóstico precoce da tuberculose 

humana Clemente Ferreira (São Paulo)
A hidroterapia na tuberculose Gustavo Armbrust
Patogenia das icterícias Azevedo Sodré e Miguel Couto
Dificuldade do diagnóstico da febre amarela na infância Moncorvo Filho
Semiologia da sínfise cardíaca. Oswaldo de Oliveira
Progressos recentes da fisioterapia Edmundo Xavier (São Paulo)
Diagnóstico funcional do coração Henrique Duque
Formas clínicas da peste Gonçalo Moniz (Bahia)
Sobre o triângulo de Grocco Jacinto de Barros
Das tendências da terapêutica Floriano de Lemos
A infância da primeira idade no Rio de Janeiro Moncorvo Filho
O choro como sintoma da heredo-syphiis Clemente Ferreira (São Paulo)
Subsídio ao estudo da frequência da tênia na infância no Rio de Janeiro Pedro Cunha
Das opsoninas e suas aplicações à prática médica Olinto de Oliveira (Porto Alegre)
Causas mais importantes dos erros opsonométricôs, meios de obviá-los, exatidão e rigor 

dos ensaios opsônicos. Dias de Moraes (Bahia)
Contribuição ao estudo dos corrimentos dos órgãos genitais externos na infância 

Virgílio Machado
Valor do regime no aleitamento materno Moncorvo Filho
Aleitamento e mortalidade da primeira infância Eliseu Guilherme Júnior
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Contribuição ao estudo da transmissão da sífilis pelo aleitamento Ahnir Madeira
Menstruação e aleitamento Bento Ribeiro de Castro
Do aleitamento artificial Cesário Correia Arruda
Soroterapia antiofidica Vital Brazil (São Paulo)
Ação fisiológica da Paulínia Pinnata Antonio Ferrari
Das amas de leite Almeida Pires
Contribuição ao tratamento da arteriosclerose Anísio de Sá (Paraíba)
Do divertimento nas crianças e os seus efeitos benéficos Anísio de Sá (Paraíba)
Ligeiras notas sobre os serviços clínicos do Dispensário Azevedo Lima

Ferrari
Os vómitos e os purgativos no impaludismo Oscar de Carvalho (Pará)
Da dieta hídrica Gabino da Fonseca
Dosage des rayons X em radioterapie Jônatas Pedrosa
Estudo clínico do soluço J. J. de Carvalho (São Paulo)

Trabalhos apresentados na seção de Higiene
Profilaxia da febre amarela Oswaldo Cruz
Intervenção do Estado em matéria de higiene pública Pedro Lessa
Da assistência aos doentes nos dispensários Azevedo Lima
Notas sobre a marcha da tuberculose no Rio de Janeiro Antonino Ferrari
Profilaxia da tuberculose Carlos Seidl
Inspeção médica dos colegiais Clemente Ferreira (São Paulo)
Da responsabilidade civil e criminal do sifilítico Cláudio de Souza
Profilaxia da varíola Plácido Barbosa
As vacinações anti-rábicas no Instituto Pasteur de São Paulo Antonio Carini (São 

Paulo)
A luta contra o alcoolismo Cláudio de Souza (São Paulo)
Memória sobre o Serviço de Saúde do Exército do Brasil Leovigildo Honório de 

Carvalho
Contribuição para o Regulamento do Serviço de Saúde nas Comissões Móveis de 

Engenharia Militar Carlos de Oliveira Costa
Profilaxia da peste Figueiredo de Vasconcelos
La extinción de la fiebre amarilla en el Estado de S. Paulo (Brasil) e na cidade do Rio de 

Janeiro Emílio Ribas (São Paulo)
Código de Direito Sanitário ou de Higiene Pública Artur Orlando (Recife)
Legislação sanitária do Brasil: fatos gerais da sua evolução; epidemiologia José M.

Gurgel do Amaral
Da assistência aos mortos ou supostos tais Souza Lima
Assistência aos velhos e mendigos Henrique Autran
Assistência aos egressos da prisão Escragnolle Doria
Assistência obstétrica domiciliária Antonieta Dias Morpurgo (doutora)
Assistência e proteção às mulheres grávidas Érico Coelho
Assistência e proteção às mulheres grávidas A.Simões Barbosa (Recife)
Insolação domiciliar e sua aplicação à cidade do Rio de Janeiro Alfredo Leal de Sá 

Pereira
Da importância da falta de insolação e de arejamento das habitações na etiologia da 

tuberculose pulmonar Reinaldo Frederico Geyér
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Cursos de medicina clínica nos institutos de Assistência Luiz Barbosa
A propósito das desinfecções navais Jaime Silvado
Novo sistema de irrigação e lavagem geral das vias públicas Julião de Freitas Amaral 
Construção de casas económicas Engenheiro arquiteto Januzzi
O segundo distrito sanitário e a assistência pública no Rio de Janeiro Venâncio Lisboa 
Geografia médica e climatologia do Estado do Amazonas Mareio Nery (Rio) 
Geografia médica e climatologia do Estado do Pará Américo de Campos (Belém) 
Geografia médica e climatologia do Estado do Maranhão Justo Jansen Ferreira (S.Luís) 
Geografia médica e climatologia do Estado do Ceará Barão de Studart (Fortaleza) 
Geografia médica e climatologia do Estado da Paraíba Anísio de Sá (Paraíba) 
Geografia médica e climatologia do Estado de Pernambuco Octavio de Freitas (Recife) 
Geografia médica e climatologia do Estado de Alagoas Silvio Moeda (Maceió) 
Geografia médica e climatologia do Estado de Sergipe Helvécio de Andrade (Maroim) 
Geografia médica e climatologia do Estado do Espírito Santo César Veloso (Vitória) 
Geografia médica e climatologia do Estado Minas Gerais Leocádio Rodrigues Chaves 

(Rio de Janeiro)
Geografia médica e climatologia do Município de Rio Novo José Pedro de Araújo 
Geografia médica e climatologia do Estado do Paraná Menezes Doria (Minas) 
Geografia médica e climatologia do Estado de S. Paulo Victor Godinho (São Paulo) 
Geografia médica e climatologia do Estado do Rio Grande do Sul Rodolfo Santos 

(Porto Alegre)
Geografia médica e climatologia do Estado da Bahia Alfredo de Andrade
Geografia médica e climatologia do Estado do Rio de Janeiro Jorge Pinto
Geografia médica e climatologia do Estado do Rio Grande do Norte Eloy de Souza

Trabalhos apresentados na seção de Neurologia, Medicina Legal, Psiquiatria
Histeria e síndromes histeróides Antonio Austregésilo
Diagnóstico precoce dos tumores do lóbulo frontal Henrique Roxo
Psicoses infectuosas Antonio Austregésilo
Psicoses alcoólicas Mareio Nery
Responsabilidade dos criminosos passionais Lima Drumond
Concepção do segredo médico Nascimento Silva
Nota sobre o diagnóstico da morte por submersão Alfredo Andrade
Qual o melhor método de identificação Hermeto Lima
Perturbações nervosas e mentais ligadas à arteriosclerose Juliano Moreira
Sobre um caso de esclerose lateral amiotrófica Cypriano de Freitas
Patogenia e tratamento das epilepsias Gustavo Riedel
Contribuição ao estudo da epilepsia Waldemar de Almeida
Contribuição ao estudo neurológico do beribéri Malaleel Rego
Contribuição ao estudo do líquido céfalo-raquidiano na demência precoce Antonio 

Viegas
Contribuição ao estudo da etiopatogenia e do tratamento da demência precoce Gustavo

Riedel e Mário Pinheiro
Causas da reinternação dos alienados no

Roxo
Das psicoses gênito-urinárias no homem Renato Pacheco
Apraxia em patologia nervosa e mental Emani Lopes
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Educação médico-pedagógica dos deficientes Femandes Figueira (comunicação verbal, 
junto a Domingo Cabred (Argentina) e Sebastian Rodriguez (Uruguai)

Quais os melhores meios de assitência aos alienados? Juliano Moreira
Assistência aos insanos em S. Paulo Franco da Rocha (São Paulo)
Nova orientação para o serviço penitenciário militar J. Muniz de Aragão
Internamento violento de psicopatas Joaquim Loureiro (Recife)

seção de Química, Física, História Natural e

Trabalhos apresentados na seção de Oftalmologia, Laringologia, Rinologia, Otologia e 
Dermatologia

Etiologia e profilaxia do tracoma Abreu Fialho
Diagnóstico e tratamento dos empyemas dos seios da face Hilário de Gouveia
Corpos estranhos da laringe, traquéia e brônquios H. Guedes de Mello
Sinusite frontal João Marinho
Influencia exercida pelas recentes aquisições sobre a patologia, o diagnóstico e o 

tratamento da sífilis Wemeck Machado
Esporotricoses americanas Afonso Splendore (São Paulo)
Blastomicoses americanas Afonso Splendore (S.Paulo)
Dermatomicoses brasileiras Adolfo Lindenberg (S. Paulo)
Diagnóstico etiológico das conjuntivites Abreu Fialho
Tuberculose ocular Rego Lopes
Soroterapia nas infecções oculares Eduardo Rodrigues de Moraes
Higiene ocular nas escolas H. Guedes de Mello
Cisticercose sub-conjuntival Gama Rodrigues
Sobre um caso de xantoma tuberoso invasivo das duas pálpebras e considerações sobre 

esta neoplasia Bueno de Miranda
Da bouba Fernando Terra
Da patogenia e tratamento das boubas J.C. Ferreira Pires (Minas Gerais)
Estado atual dos nossos conhecimentos sobre as dermatomicoses Eduardo Rabello
Um caso de hipereromia em placas Fernando Terra (com apresentação do doente)
Ancilostomíases cutâneas Jacinto de Barros
Contribuição para o estudo da dermatologia tropical Egas Muniz Barreto de Aragão 

(Bahia)

Trabalhos apresentados por brasileiros na
Farmácia

Bases para unificação dos métodos de análises dos alimentos e dos produtos 
farmacêuticos Borges da Costa

Processos de oxidação na célula viva Ezequiel Britto
De variis plantis veneniferis fioroe brasiliensis João Batista Lacerda
Estudo da alimentação no Brasil Souza Lopes e Renato de Souza Lopes
Influencia do Laboratório Nacional de Análises na repressão de fraudes Ribeiro da 

Luz
Plantas carnívoras A.J. Sampaio
Das aráceas alimentares Hildegardo de Noronha
Contribuição ao estudo das uncinárias Jacinto de Barros
Vinhos do Rio Grande do Sul Mário Saraiva
A fava Belém amargosa Herculano Calmon de Siqueira
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Contribuição ao estudo da influência da umidade e do vento na sensação térmica 
Henrique Moritze

Breve nota sobre a radioatividade das águas minerais de algumas fontes brasileiras 
Nascimento Bittencourt e César Diogo

Contribuição ao estudo do valor nutritivo do charque no Rio Grande do Sul Cassiano 
Gomes (Rio)

Os vinhos artificiais no Brasil Ribeiro da Luz
Carpologia da flora do Rio de Janeiro Armando Frazão e Balbino Feio
Etnografia indígena no Brasil Roquete Pinto
Da Farmácia e o exercício de sua profissão no Brasil Licínio Lírio dos Santos
Vegetais sucedâneos das quinas Nascimento Bittencourt
A água mineral natural do Corcovado, seu alcance higiénico e seu valor terapêutico 

Renato de Souza Lopes
Sobre a presença do ácido salicílico nos frutos da flora cultivada no Brasil José de 

Freitas Machado
Influencia da intoxicação intestinal sobre as vias urinárias Souza Lopes e Renato 

Souza Lopes
Contribuição ao estudo do leite, sob o ponto de vista químico, no Distrito Federal 

Diocleciano Pegado
Meios de garantir a inalterabilidade das soluções destinadas a uso hipodérmico Isaac 

Wemeck dos Santos
Relatório sobre a unificação do ensino Farmacêutico (comissão nomeada pela 7a. 

seção, composta por Meira de Vasconcelos, Souza Brito e César Diogo)
A propósito dos peixes normalmente nocivos da Baía de Guanabara Jaime Silvado
O vitalismo e a biologia positiva Pedro Americano
Estado atual da doutrina darwiniana A.Oncken

Trabalhos apresentados na seção de Odontologia
Anestesia local em odontologia A. F. da Costa Ramos
Dos aparelhos até hoje empregados para substituição dos dentes do qual o mais 

higiénico? J.M. Martins Ramos
Sobre o Epulis Benjamin Gonzaga
O calor aplicado ao tratamento da hiperestesia da dentina e da cárie dentária P. M. de 

Paula Ramos
(Comunicações orais) Julio Marcondes do Amaral; Benjamin Gonzaga e J. B. Patrone
Contribuição ao estudo da patogenia dos abcessos palatinos de origem dentária Emílio 

Mallet (São Paulo)
Contribuição ao estudo da classificação da cárie dentária R. Chapot Prevot
A boca e a identificação Julio Marcondes do Amaral
A tuberculose no gabinete dentário P.M. de Paula Ramos
Estudo do peridrol em cirurgia dentária Silvestre Moreira
Dos germes da cavidade bucal João Gomes da Cruz
Da educação do cirurgião dentista J. M. Martins Ramos
A mutilação dos dentes Joaquim V.Teixeira Leite
Os aparelhos ortodônticos fixos ou aparelhos de ponte correspondem em absoluto às 

necessidades das funções mastigadoras e oferecem vantagens quanto a sua solidez e devem 
ser higienicamente preferidos Paula Ramos
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Considerações sobre a reforma do ensino odontológico no Brasil Hortencio de Carvalho
Conservação dos dentes das crianças Beatriz Tinoco Vieira
Da sensibilidade dentária e sua hiperestesia Oscar Pamplona dos Santos
Contribuição ao estudo das anomalias dentárias Benjamin C.N. Gonzaga
A cárie dentária e a teoria microbiana Antonio Jansen Tavares
A estética da boca Argemiro Pinto
Tumores da boca Alfredo Manhães Cardoso
Há ou não vantagem na supressão dos dentes dos seis anos (primeiros grossos molares); 

no caso afirmativo, em que condições e quando devemos opinar pela referida supressão 
Benício de Sá

Estudo da articulação das arcadas dentárias Antonio Lima Netto
Do valor dos anti-sépticos Antonio Jansen Tavares
Do abcesso dentário e do quisto radicular Antonio Jansen Tavares
Identificação legal Hortêncio de Carvalho

Trabalhos apresentados na seção de Engenharia Sanitária
Dos meios mais eficazes para prevenir e atenuar os efeitos da seca Lassance Cunha
Assistência aos retirantes dentro e fora das zonas flageladas pela seca Eloy de Souza (Rio 

Grande do Norte)
Dos meios mais eficazes para prevenir e atenuar os efeitos da seca J.S. de Castro 

Barbosa
Dos meios mais eficazes para prevenir e atenuar os efeitos das secas periódicas L.Baeta 

Neves (São Paulo)
Considerações sobre as secas do norte José Américo dos Santos (comunicação verbal)
Da orientação e insolação das ruas e edifícios Domingos Cunha
O problema do calçamento das ruas das cidades tropicais e subtropicais F. Saturnino 

Rodrigues de Brito (Santos)
Da arquitetura e construção

Severo (São Paulo)
Conclusões e votos redigidos pela comissão especial (Castro Barbosa, Lassance Cunha, 

José Américo dos Santos e Elói de Souza) sobre as secas periódicas
Depuração das águas de esgoto F.Stumino Rodrigues de Brito (Santos)
Os sifões nos esgotos F. Saturnino Rodrigues de Brito (Santos)
Esgotos do Rio de Janeiro Carlos Sampaio
Dos materiais de pavimentação de armazéns e porões habitados Américo Ludolf
Os espaços livres nas aglomerações Godofredo Taunay
Discurso de encerramento F. Saturnino Rodrigues de Brito (Santos)

nos climas quentes F. P. Ramos de Azevedo e Ricardo

Trabalhos inscritos por brasileiros na seção de Clínica Médica, Terapêutica, Semiologia, 
Medicina Infantil, Enfermidades Mentais e Nervosas, Criminologia e Medicina Legal

Contribuição ao estudo do tratamento das paralisias espásticas - Operação doe Stoeffel
Nascimento Gurgel

A tuberculose e as glândulas de secreção interna Joaquim Moreira da Fonseca
Reações clínicas elementares do sistema nervoso A.Austregésilo
Semiologia da febre intermitente Maurício Franco
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Trabalhos inscritos na seção de Odontologia
A estenografia dentária e sua importância na identificação de cadáveres Frederico Eyer

Trabalhos inscritos na seção de Higiene
Profilaxia prática da tuberculose Plácido Barbosa
0 exame da agudeza visual nas escolas Neves da Rocha
A agudeza visual dos “chaffeurs ” Neves da Rocha
Nosologia e mortalidade da cidade no Rio de Janeiro Plácido Barbosa e Sampaio 

Vianna
Profilaxia da Sífilis e das doenças venéreas Wemeck Machado
Necessidade de um convénio sanitário entre as Nações Americanas A.Pacífico Pereira 

(critica a Convenção de Paris de 1911, as brechas da Convenção do Rio de 1904 e elogia 
Convenção de Washington - rato e mosquito como focos da inspeção marítima e não os 
donetes)

Os maus Livros debaixo do ponto de vista da visão Neves da Rocha

Trabalhos inscritos na seção de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Enfermidade Venéreas 
e das Vias Urinárias, Dermatologia

Sobre o emprego das soluções concentradas de nosalvarsan Zopyro Goulart
Vegetações adenoides Leonel Rocha

Trabalhos inscritos na seção de Medicina Tropical e Epidemiologia
La leishmaniose tegumentaire au Bresil T.Terra
Contribuição ao estudo clínico das perturbações da sensibilidade da Lepra F.Esposel
Nota sobre o emprego do azul de metileno no impaludismo Miguel Couto

Trabalho apresentado na seção de Medicina Veterinária
A luta contra a tristeza bovina no Brasil Figueiredo Parreiras Horta

Le fénoméne de l 'avant bras (Leri) Teixeira Mendes
Da aerotermoterapia. Breves considerações sobre o emprego do ar quente como meio 

terapêutico Joaquim Lobo Antunes
Diagnóstico precoce da Tabes e tabes oligosintomática A.Austregésilo
Relação entre a tensão, as proteínas e d linfocitose do líquido céfalo-raquidiano Vieira 

de Moraes
Contribuição ao estudo da Flebotonometria Bastos Netto
Viscosidade do sangue e sopro anémicos Gastão Luiz Cruls
A questão das psicoses associadas Pedro Pernambuco Filho
Origem linfocitária dos anticorpos Joaquim Moreira da Fonseca
Patonimia A.Austregésilo
As arritmias dromotrópicas Rocha Vaz


