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RESUMO

O desenvolvimento de vacinas é uma importante elaboração científica que veio
a se constituir como ferramenta para a prevenção de doenças e conservação
da saúde populacional. Edward Jenner, em 1798, desenvolveu a vacina
antivariólica, postulando e submetendo a teste experimental a hipótese da
proteção humana dada pela inoculação do material varioloso bovino através de
passagens da vaca para humanos e entre diversos seres humanos. Mais tarde,
em 1888, Louis Pasteur utilizou o método das passagens entre diversas
espécies animais para atenuar o material infeccioso, ensaiando e comprovando
a eficácia de suas próprias vacinas. Esta tese teve o objetivo de identificar
permanências e rupturas no desenvolvimento das vacinas em quase cem anos,
abordando diferentes contextos, tais como o mítico-religioso, o empírico e o
propriamente médico-científico. Especificamente, com o estudo do trabalho
científico fornecido por Pasteur, mapeamos o estabelecimento dos conceitos
de vacina e vacinação e delineamos a transformação dos métodos de
formulação das vacinas contra a cólera aviária, o carbúnculo e a raiva. Através
desta pesquisa também, investigamos alguns elementos comuns entre Jenner
e Pasteur, a saber: a passagem da mesma doença entre diferentes espécies, a
atenuação da virulência pela passagem interespecífica, a verificação da não
recidiva da doença nos indivíduos vacinados e a constatação do efeito
imunizante da vacina.
PALAVRAS-CHAVE: História da Ciência; Vacinas, Jenner, Pasteur, Atenuação
viral.

II

ABSTRACT
FROM PASSAGE TO ATTENUATION: JENNER AND PASTEUR AND THE
DISCOVERY OF INOCULABLE VIRUSES

Vaccination is a relevant scientific development that became a means for
disease prevention and conservation of the state of health of large populations.
In 1798, Edward Jenner developed the smallpox vaccine by subjecting to
experimental testing the hypothesis that inoculation of cowpox matter passed to
and among humans protected against smallpox. Later on, in 1888, Louis
Pasteur applied the method of passages between different animal species to
attenuate infectious matter of various diseases and tested the effectiveness of
the resulting vaccines. The aim of the present study was to identify continuities
and discontinuities in the development of vaccines for nearly one hundred years
within various contexts like the mythical-religious, the empirical and the medicalscientific. The study of the scientific work performed in Pasteur’s laboratory
allowed us map the development of the concepts of vaccine and vaccination, as
well as to outline changes in the methods to elaborate vaccines for avian
cholera, anthrax and rabies. In addition, we were able to locate common
elements in Jenner and Pasteur’s ideas and methods, to wit, passage of
infectious matter between species, attenuation of virulence via interspecific
inoculation, non recurrence of disease in vaccinated individuals, and verification
of the immunizing action of vaccines.
KEYWORDS: History of Science, Vaccines, Jenner, Pasteur, Virus Attenuation.
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INTRODUÇÃO

Como é amplamente sabido, a imagem tradicionalmente pintada na
literatura atribui a invenção da vacina ao médico britânico, Edward Jenner
(1749-1823). No entanto, não poucos foram os que contestaram essa
atribuição, apontando outros possíveis ‘descobridores’ da vacina antivariólica,
ainda nas primeiras décadas do século XIX. Já a primeira vacina concebida e
desenvolvida com base na bacteriologia moderna, no caso, contra a raiva, é
atribuída a Louis Pasteur (1822-1895). Todas essas leituras, no entanto,
partilham de uma mesma proposta básica: estabelecer quem foi ‘o primeiro’ a
desenvolver a vacinação e, em seguida, identificar possíveis ‘precursores’.
Assim, o que não se evidencia na literatura disponível é alguma tentativa para
se rastrear permanências e rupturas no processo de desenvolvimento de um
conceito, a saber, a possibilidade de se prevenir uma moléstia contagiosa
através da introdução, no organismo, de material envolvido na etiopatogenia da
mesma; isto é, o que hoje conhecemos como vacinação.
Esse é, portanto, o objeto da presente pesquisa: analisar as possíveis
(des)continuidades na construção do conceito de vacinação. Para tanto,
tomamos

como

ponto

de

partida

dois

momentos

particulares:

o

desenvolvimento da vacina antivariólica por Jenner no final do Setecentos, e o
processo de desenvolvimento da vacina antirrábica por Pasteur, quase cem
anos mais tarde.
Nosso conjunto documental foi elaborado e analisado com base em
propostas historiográficas e métodos desenvolvidos por pesquisadores do
1

CESIMA.1

Sinteticamente,

o

nosso

objeto

foi

abordado

através

da

superposição de três esferas de estudos. Uma primeira diz respeito aos
condicionamentos históricos e sociais específicos do tema a ser abordado; a
segunda, envolve a análise epistêmica interna dos documentos referidos ao
assunto sob análise; e a terceira, a abordagem historiográfica utilizada no
estudo, assim como a análise correspondente aos trabalhos realizados por
outros especialistas, prévios ou contemporâneos.
Assim sendo, organizamos a presente tese em três capítulos. No
primeiro, é analisada a passagem do estatuto mítico-religioso da prática de se
introduzir material contaminante no corpo humano com fins preventivos para o
empírico, seguida da apropriação médica da chamada ‘variolação’, no século
XVIII. Essa análise se deu, entre outros documentos, através das cartas
publicadas de Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) dando conta da
introdução do método de variolação na Europa, entre 1721 e 1750, além de
obras produzidas por médicos.
No capítulo 2, realizamos uma análise aprofundada do trabalho de
Jenner com a vacina antivariólica, no final do Setecentos, procurando identificar
os conceitos à base dessa elaboração. A questão epistêmica das concepções
jennerianas sobre a passagem viral entre diferentes espécies de animais foi
alcançada na análise das obras publicadas por Jenner. A partir dessas
análises, o viés particular acerca das passagens experimentais do vírus da
vaca para o ser humano e entre várias pessoas se consolidou como um tema a
ser destacado.
1

Cf. Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”; Alfonso-Goldfarb, Waisse & Ferraz, “From
Shelves to Cyberspace”.

2

Finalmente, no capítulo 3, atentamos às permanências e continuidades
desses conceitos e métodos na elaboração da vacina antirrábica no laboratório
de Pasteur, na década de 1880. Para tanto, a documentação utilizada foram
diversas comunicações realizadas por Pasteur e sua equipe à Académie des
sciences, entre outras publicações desse grupo. Com isso, as ideias de base
que deram origem aos experimentos de atenuação viral em laboratório foram
acessadas, dando bases para a detecção de permanências e rupturas no
desenvolvimento das vacinas nos seus primeiros cem anos.

3

CAPÍTULO 1

A varíola e sua utilização na prática de inocular no século XVIII

“Mitos são coisas que nunca aconteceram,
mas que sempre existiram.”
Salústio, Sobre os Deuses do Cosmo, Parte 1 – IV

1.1 O contexto histórico da varíola

Uma das primeiras descrições da varíola, atualmente disponível,
encontra-se no Códice Florentino, datado do século XVI e redigido pelo frade e
missionário franciscano Bernardino de Sahagún (1499-1590), onde se narra os
desafios encontrados pelos espanhóis durante a conquista do México. Nesse
contexto é mencionada a ocorrência de uma epidemia de ‘viruela’ (varíola).2
No entanto, tudo indica que o termo varíola tem uma história bem mais
longa. No ano de 570, o Bispo Marius De Avenches, de Lausanne, atual Suíça,
utilizou esse termo para descrever uma doença que atacava, então, a França,
afirmando: "Este ano, as doenças são fortes e estão representadas pela
diarreia e pela varíola, que foram trazidas da Itália, da Gália e dos lugares onde
os animais bovinos são incidentes"3.
Em território britânico, a varíola foi chamada de ‘smallpox, ou seja,
‘pequeno pox’, sendo que ‘pocke’ significava ‘erupção na pele’. A denominação
devia-se à presença de pequenas feridas que estavam distribuídas por todo o
2

Sahagún, Florentine Codex, 12: 109.
"Hoc anno morbus validus, cum profluvio ventris et variola, Italiam Galliam que valde afilixit; et
animalia bubula per loca suprascripta maxime interierunt”, De Avenches, Chronicles, 570.
3

4

corpo, acarretadas pela doença, segundo John Hunter (1728-1793).4 A primeira
ocorrência conhecida do nome ‘smallpox’, nos escritos em língua inglesa,
aparece nas Chronicles of England, Scotland and Ireland (Crônicas da
Inglaterra, Escócia e Irlanda), de Raphael Holinshed (1529-1580), publicadas
em 1587, como segue: "E também, muitas mortes de crianças, homens e
mulheres por smallpox"5, durante o reinado de Edward III (1312-1377).
No entanto, de acordo com alguns autores, o termo ‘smallpox’ foi
formulado em contraposição ao termo ‘great pox’, isto é, a sífilis, no século XV,
assim como tradução dos termos franceses ‘petite vérole’ e ‘grosse vérole’
(pequena e grande cicatriz), respectivamente, em função da diferença no
tamanho das lesões cutâneas.6
Os primeiros registros de casos de varíola nas Ilhas Britânicas estão
descritos num projeto de leis londrinas publicado pelo capitão John Graunt
(1620-1674), em 1629. Nesse ano tinham ocorrido 72 mortes por varíola, de
acordo com Graunt, que foi eleito membro da Royal Society pela publicação de
Natural and Political Observations [...] made upon the Bills of Mortality
(Observações naturais e políticas [...] sobre os boletins de mortalidade), em
Londres, em 1662. A obra de Graunt contém uma tabela com a descrição do
número de doentes por ano, de 1629 a 1659, e demonstra que, embora
relativamente poucos, os casos de varíola eram consideráveis. O total de
mortes causadas pela epidemia variólica ao longo de 20 anos, em Londres, foi
de 10.576.7

4

Hunter, Treatise on Venereal Diseases, 2.
Holinshed, Chronicles (1587), 6: 397.
6
Moore, History of Smallpox, 81.
7
Rusnock, Vital Accounts, 27.
5

5

De acordo com outra casuística, apenas em 1667 o total de mortes por
varíola se tornou expressivamente numeroso,8 para chegar a representar 10%
das causas de mortes na Inglaterra, no século XVIII.9 Por vezes, essa
porcentagem chegava a 20%.10 Nessa época, a varíola constava entre os
problemas de saúde mais graves que a sociedade britânica enfrentava e, como
tal, foi objeto particular de estudo para Thomas Sydenham (1624-1689),
médico britânico que, após graduar-se na universidade de Oxford, em 1642,
notabilizou-se pelo tratamento das epidemias, sendo considerado o maior
estudioso da medicina clínica do século XVII, sugerindo, também, um
tratamento para a varíola.11
Em seus trabalhos, Sydenham condenou a teorização em medicina e
ensinou que o entendimento da varíola e seu tratamento deveriam ser
baseados na observação da evolução dos sinais e sintomas (em grupos de
pacientes, ao longo do tempo) e sobre as respostas observadas de pacientes a
medicamentos e tratamentos.12 Com isso, reduziu a incidência de casos da
doença na metade e a taxa de mortalidade em mais de 75%. 13 Assim, em
1688, no ano anterior a sua morte, Sydenham pode concluir que:

8

Guy, "Two Hundred and Fifty Years", 430.
Fenner et al., Smallpox and its Eradication, 231.
10
Huth, “Quantitative Evidence for Judgments“, 262.
11
Vide, por exemplo, Dewhurst, “Sydenham’s Original Treatise”, 281.
12
Seu primeiro livro foi Methodus curandi febres, de 1666. Em 1680, publicou duas Epistolae
responsoriæ, a primeira, sobre as epidemias e a segunda, sobre a sífilis. Em 1682,
publicou Dissertatio epistolaris,, sobre o tratamento da varíola e da histeria. O Tractatus de
podagra et hydrope foi publicado em 1683 e Schedula monitoria de novæ febris
ingressu em 1686. Seu último trabalho, Processus integri é um esboço sobre patologia e
prática médica.
13
Shelton, Hygienic Care of Children, 179.
9

6

“Como é perceptível para todos no mundo, o quanto a varíola
prova ser fatal para todas as pessoas das diferentes idades, é claro
para mim, com base em todas as [minhas] observações, que desde
que a varíola seja manipulada por médicos ou enfermeiros, ela é a
mais leve e inofensiva das doenças.”14

1.2 A profilaxia via variolação

Variolação significa inocular, deliberadamente, uma pessoa susceptível
com o vírus da varíola, usualmente, com material retirado de feridas de alguém
contaminado naturalmente pela doença.15 Os primeiros registros da variolação
datam do século XI, em documentos chineses e indianos.16 Os historiadores
denominam ‘método chinês, a variolação realizada através de insuflação, isto
é, soprando ar contendo partículas minúsculas da matéria variólica para dentro
de um organismo e, ‘método indiano’, a inserção da matéria variólica no tecido
subcutâneo.17
De acordo com a informação disponível, a variolação era praticada na
China, no século XI, e tem suas origens perdidas no mito.18 Para praticá-la, as
lesões a serem utilizadas, como fonte do material, deveriam ser selecionadas
em casos com poucas pústulas, redondas, avermelhadas e cheias de pus
14

Ibid. Todas as traduções foram feitas por Camila S.P. da Silva, exceto quando explicitamente
indicado.
15
Greenough, "Variolation and Vaccination ", 347.
16
Fenner et al., 247.
17
Ibid.
18
De acordo com Macgowan (citado em Fenner et al., 252), a variolação era considerada uma
arte na China, tendo sido ensinada por uma freira na época do reinado de Jen Tsung (10231063 DC). A jovem decidiu afastar-se do mundo e dedicou-se ao culto de Buda, recusando a
tonsura. Assim, peregrinou à montanha sagrada Omei, onde tornou-se mestra das mulheres da
região, comunicando a elas que tinha recebido inspiração para ensinar a implantação da
varíola como cura infalível. Eventualmente, foram erigidos templos para o culto exclusivo dessa
“Deusa da Varíola”.

7

amarelo-esverdeado e espesso. Oito grãos de lesão seca deveriam ser
misturados a dois grãos da planta desespero (Uvularia grandiflora Sm.) em um
recipiente de argamassa de barro. A mistura seria assoprada, por um cano de
bambu, para dentro da narina direita, nos meninos, e da narina esquerda, nas
meninas, como pode ser visto na Figura 1. Aparentemente, a insuflação foi
ensinada aos moradores da Montanha Omei por monges tibetanos e a arte se
estendeu até a Índia.19

Figura 1. Variolação como era praticada na China, no século XI.20

No norte da Índia, documentos testemunham a deificação da varíola, sob
a forma da deusa Sítala (Shitala, ‘varíola’ em sânscrito), adorada em cultos
periódicos, nos quais era praticada a variolação.21 É razoável assumir que os
resultados eram positivos, porque não há registros de casos severos de

19

Ibid.
Diseases Detectives, Infectious Diseases through Time.
http://www.diseasedetectives.org/timeline.
21
A deusa Sítala era a mais velha de sete irmãs fatais, adorada por mulheres e crianças, que
lhe ofereciam animais, em santuários, em troca de proteção. Vide, Perrin, East of Suez, 237.
20

8

doença na Índia. A relação entre religiosidade e variolação foi testemunhada
ainda no século XVIII por John Zephaniah Holwell (1711-1798), segundo o
qual, a religiosidade está presente "desde o momento que o praticante inicia o
procedimento [de variolação] até o final, pois ele não para de recitar palavras
específicas de veneração à divindade, para que haja solenidade e tolerância o
tempo todo", e "o doente deve oferecer à divindade a própria convalescença". 22
Eventualmente, o ritual passou também a ser realizado por sacerdotes que
atravessavam o país durante a primavera, todos os anos, e inseriam a varíola
junto com a água do rio Ganges através de cortes nos braços, num
procedimento conhecido como escarificação.23
Da Índia, a prática se espalhou para países do sudeste asiático e, então,
para a Europa Central, via os Balcãs. Uma das vias de propagação da técnica
envolveu o Oriente Médio,24 eventualmente chegando a Constantinopla e
outras regiões da atual Turquia, sendo utilizada pelos otomanos, no século
XVII.25
Esse foi o contexto que levaria à introdução da variolação no Ocidente.
Emmanuel Timoni (1669-1720), médico italiano à serviço da embaixada da
Grã-Bretanha, em Constantinopla, educado em Oxford e em Pádua, publicou,
em 1714, um trabalho sobre o método de variolação praticado por ele,
intitulado An Account, or History, of the Procuring the Small Pox by Incision, or
Inoculation; As It Has for Some Time Been Practised at Constantinople (Um
relato ou história da aquisição da varíola por incisão; como se pratica em

22

Holwell, Account of the Manner of Inoculating, 27.
Gross & Sepkowitz, "Myth of Medical Breakthrough", 55.
24
Dinc & Ulman, "Introduction of Variolation”, 4.262.
25
Fenner et al., 253.
23

9

Constantinopla faz algum tempo).26 Nesse texto, o autor oferece uma tentativa
de justificar a prática da variolação e os aspectos mais marcantes do
procedimento empregado. Timoni observa que o pus tido como a matéria
contagiosa da varíola era propositalmente disseminado através de uma incisão
feita com bisturi. Timoni também avaliou os benefícios da variolação, como
segue:

"Desde que a operação é realizada em pessoas de todas as
idades, sexos e diferentes temperamentos e até nas piores
condições climáticas, nenhuma delas veio morrer de varíola [...] Elas
manifestam sintomas muito leves. Alguns apenas se sensibilizam e
não chegam a adoecer [...]. A consequência deste método não
envolve cicatrizes severas no rosto"27.

A Royal Society entrou nos debates sobre esses métodos e a validade e
utilidade do procedimento. A década de 1710 foi marcada por discussões entre
os membros, cujas opiniões divergiam, enquanto Londres era palco de três
epidemias da doença, que mataram, cada uma, aproximadamente três mil
pessoas.28 Nesses debates, membros importantes da Sociedade, como John
Arbuthnot (1667-1735), Hans Sloane (1660-1753) e James Jurin (1684-1750),
discutiram, com o auxílio de membros da aristocracia, à prática de inocular.29
As discussões envolviam o perigo de morte, a origem da técnica e a
responsabilidade, principalmente das mulheres, na disseminação dessa

26

Timoni, An Account, or History, of the Procuring the Small Pox by Incision, or Inoculation; As
It Has for Some Time Been Practised at Constantinople, 72.
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técnica.30 A ambiguidade a esse respeito é testemunhada por uma
argumentação de Sloane, médico da família real, na qual nem recomenda nem
desaconselha a realização da variolação.31
Nessa contextura, em 1716, Jacob Pylarino (1659-1718), da Cefalônia,
na Grécia, publicou em Philosophical Transactions, o artigo Nova & Tuta
Variolas Excitandi per Transplantationem Methodus, Nuper Inventa & in Usum
Tracta (Nova e completa excitação da varíola através do método do
transplante, recentemente inventado e aplicado para uso), no qual procura
explicar a variolação: "O enxerto ou transplante torna-se uma metáfora para a
inserção da varíola, que nada é mais do que a introdução através da ferida, da
levedura patogênica ou pus"32. Pylarino foi claramente a favor da realização e
advogou a cuidadosa maneira de desenvolver o método, dizendo:

“O transplante acontece não importando o sexo, a idade
nem o temperamento. E sendo realizado com razão e corretamente,
com os corpos preparados por um profissional qualificado, são
certas as promessas de salvação. Os cientistas não são violentos.”33

No entanto, a campanha formal de divulgação da variolação na Europa
não é atribuída a Timoni ou a Pylarino, mas a Lady Mary Wortley Montagu
(1689-1742), esposa do embaixador britânico no Império Otomano e famosa
escritora, que influenciou a sociedade londrina setecentista (Figura 2).34 Após
viajar por Edirne e Istambul, afirmou ser capaz de explicar como a variolação
30
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era realizada pelos turcos, testando esse procedimento em seus próprios filhos.
Na técnica empregada por ela, o material da crosta de uma pústula seca era
conservado e, depois, aplicado através de um corte da pele até alcançar uma
veia superficial. A esperança de salvar vidas deu coragem a ela, que resolveu
levar a descoberta para casa.35

Figura 2. Lady Mary Wortley Montagu no início do século XVIII.36
35
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Em uma das cartas a sua amiga Sarah Chiswell, datada em 1º de abril
de 1717, em Adrianópolis, Lady Mary explicou o primeiro contato com a
variolação e seu desejo de realizar esse procedimento no centro e sul da GrãBretanha, como um compromisso patriótico:

"Eu vou lhe contar uma coisa que, tenho certeza, fará você
desejar estar aqui. A varíola é tão fatal e tão presente entre nós, mas
aqui, é tão inofensiva, pelo invento de importância, que eles chamam
de enxerto [...] Existem algumas mulheres que fazem seu próprio
negócio da realização dessa operação, em todos os outonos, no
mês de setembro, quando o grande calor é moderado. A mulher
anciã aparece com uma casca de noz cheia de material retirado das
melhores feridas variólicas e pergunta quais veias que os
participantes gostariam que ela abrisse. Ela imediatamente rasga a
pele dos participantes com uma agulha grande e isso não dói mais
do que um arranhão comum. A mulher faz a inserção do máximo de
material que pode caber na ponta de sua agulha e, então, fecha a
ferida. Assim, realiza o enxerto em 4 ou 5 veias. As pessoas
preferem as veias das pernas ou qualquer parte do braço. As
crianças estão em perfeita saúde no final de 8 dias. A febre começa
a aparecer e os deixa acamados por 2 ou 3 dias. Ocorre de haver
marcas em seus rostos, que logo desaparecem, após a doença
passar. Não há indícios de pessoas que morreram assim e você
pode acreditar: Eu estou muito satisfeita com o experimento, tanto
que tenho vontade de realizá-lo em minha filha. Eu sou patriota o
bastante para levar essa útil invenção para a Europa. E eu não devo
deixar de escrever para alguns médicos sobre isso, em particular.
Admire o heroísmo no coração de sua amiga."37
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Para Lady Mary, segundo seu neto, Lord Wharncliffe, a honra crescia em
proporções heroicas. Logo após sua oferta, ela imaginava que sentaria
triunfante para receber as graças de seus conterrâneos. No entanto, sua
iniciativa não foi bem recebida. Contrariamente, as pessoas com as quais ela
se relacionava acreditavam que ela fracassaria e as consequências seriam das
mais desastrosas para ela, pois passou a ser vista como uma mãe desnaturada
que arriscava a vida dos filhos.38 Contudo, convicta das vantagens da
variolação, solicitou ao cirurgião da embaixada, Charles Maitland (1668-1748),
que inoculasse seis prisioneiros na Newgate Prison, três homens e três
mulheres, condenados à forca. Essa inoculação se deu em 9 de agosto de
1721, sob a supervisão do médico John George Steigherthal, com mais de 25
médicos, cirurgiões e farmacêuticos como espectadores.39 Um segundo
experimento foi realizado com onze órfãos da paróquia de St. James, que
foram inoculados por Maitland.40
Em 1721, havia uma sensível diferença entre a variolação chinesa, a
indiana, a turca e a britânica: enquanto a matéria contaminante era utilizada por
indianos e chineses, umedecida ou seca, os britânicos preferiam utilizar a
matéria fresca, retirada diretamente de uma ferida aberta.41
Ademais, a prática suscitava questões éticas referidas à manipulação do
material contaminado pelos operadores e, por esse motivo, só se tornou viável
depois do apoio da família real britânica. Assim, a ideia de Lady Mary alcançou
o ápice quando as princesas Amélia (1711-1786) e Carolina Matilde (1751-
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1775) foram inoculadas, em 1722, sob a supervisão de Sloane. Com a
chancela do Rei, Sloane foi autorizado a realizar experimentos em criminosos,
que seriam libertados caso sobrevivessem.42
Ainda em 1722, Maitland compilou suas experiências no livro Account of
inoculating the Smallpox (Relato sobre a inoculação de varíola), a fim de apoiar
a disseminação da técnica de variolação como um procedimento a ser
realizado estritamente por pessoas “de boa categoria e qualidade”43. No
mesmo ano, a multiplicidade de casos levou ao envolvimento de um número
crescente de médicos nessa prática. Os três artigos do médico Thomas
Neetleton (1683–1742), publicados em Philosophical Transactions, prescreviam
a substituição da simples observação pela autoridade dos mestres e da
experiência, pelo raciocínio médico. Ambos, Maitland e Neetleton, acreditavam
que a variolação poderia ser colocada na lista de procedimentos médicos
vigentes. Os termos de que se servem esses autores, por exemplo ‘eficiência’ e
‘segurança’, demonstram a apreciação da técnica através da produção e
comunicação de trabalhos que incentivaram a realização da variolação em
medicina. Ainda de acordo com Nettleton, "a variolação é uma ótima medida
que vem espalhando-se da capital para os demais centros urbanos" 44 e “a taxa
da mortalidade para pacientes inoculados é de 0%”45.
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No mesmo ano, na Inglaterra, ao menos 182 pessoas foram inoculadas
por médicos, cirurgiões e um pequeno número de inoculadores de vocação não
identificada (que não eram médicos, nem cirurgiões).46
Por outro lado, a frequência crescente da variolação passou a exigir
análises e resultados e, assim, experimentos eram reportados à Royal
Society.47 A variolação tornou-se popular em função das publicações, ao
mesmo tempo em que a incidência do contágio aumentava entre os indivíduos
não-inoculados. James Jurin (1684-1750), secretário da Royal Society,
encarregou-se de coletar informações disponíveis que publicou como A Letter
to Caleb Cotesworth, M.D., containing a Comparison between the Mortality of
the Natural Small-pox and that given by Inoculation (Uma carta ao Dr. Caleb
Cotesworth, contendo uma comparação entre a mortalidade da varíola natural
e da varíola inoculada). Na publicação em questão, encontra-se anexado um
relato chamado de Account of the Success of Inoculation in New England
(Relato do sucesso da inoculação de varíola na Nova Inglaterra), de 1722.
Foi, então, constatado que a taxa de mortalidade da varíola natural
permanecia constante, com uma morte para cada seis infectados, enquanto
que se reduzia para uma morte a cada 48 casos entre os indivíduos
inoculados.48 Este relatório publicado em 1727 dá os valores acumulados para
as mesmas categorias: 2.927 mortes por varíola; entre 89 doentes com varíola,
mortalidade de 16,3%; e entre as pessoas inoculadas em 1726, uma morte por
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suspeita de varíola entre 105 inoculadas (1,0% de mortalidade para os
indivíduos submetidos à variolação).49
No final de 1727, Jurin perdeu o cargo de secretário da Royal Society e
interrompeu sua coleta de dados sobre a varíola natural e a inoculação. Seu
tipo de análise continuou com o Dr. John Gaspar Scheuchzer, um suíço
bibliotecário de Hans Sloane e que sucedeu Isaac Newton (1643-1727) como
presidente da Royal Society.50 Scheuchzer apresentou seus dados para a
sociedade no início de 1729, mas morreu pouco depois. O trabalho publicado
continha um relatório no qual Scheuchzer indaga: “A varíola dada pela
inoculação apresenta a segurança contra a varíola adquirida naturalmente? O
perigo da inoculação é consideravelmente menor do que o perigo da varíola
natural?”51.

1.3 A profilaxia via inoculação

O verbo inocular é originário do latim ‘inoculare’, que significa enxertar.52
Já o termo ‘inoculação’, que significa a inserção de material no tecido
subcutâneo, foi utilizado num sentido mais restrito para substituir a palavra
‘variolação’. A mudança não é meramente nominal, mas aponta para a
apropriação dos médicos profissionais desse procedimento, a partir de 1745,
quando vários dentre eles começaram a elaborar seus próprios métodos de
inocular. Desse modo, não se valorizava mais o uso da palavra ‘variolação’,
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considerado um termo pejorativo e que remetia a uma doença, mas passou-se
a utilizar o termo ‘inoculação’, que remetia ao ato propriamente médico de
enxertar qualquer substância no organismo.53
Se na primeira metade do século XVIII pretendia-se, apenas, difundir
uma prática, na segunda metade buscava-se estimular o aprimoramento dos
profissionais e das facetas do método em geral. A ‘nova’ inoculação oferecia
uma grande vantagem em relação à ‘antiga’ variolação, a saber, o tempo de
recuperação, estimado em três semanas, enquanto que as feridas da
variolação geralmente cicatrizavam em seis ou sete semanas.54
Essa situação é exemplificada na obra A Discourse of the Smallpox and
Measles (Um discurso sobre a varíola e o sarampo), do médico Richard Mead
(1673–1754), publicada em Londres, 1747. Mead, amigo de Sloane e médico
em voga, havia experimentado a técnica da variolação chinesa. 55 A obra
descreve o procedimento para a inoculação e apresenta uma análise dos
vários métodos disponíveis, a fim de identificar aqueles passíveis de garantir o
sucesso da operação.56 Em particular, Mead apela para a incisão menos
traumática e, portanto, mais atraente em função de sua maior praticidade,
efetividade, aprimoramento e eficácia. A técnica preconizada por Mead utilizava
a escoriação superficial, tão inofensiva que permitia dispensar a ajuda de um
segundo médico:57
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"Era suficiente fazer uma pequena ferida na pele, em
qualquer parte do corpo, e colocar nela um pouco do material
retirado das pústulas. Isso até mesmo as mulheres tinham aprendido
a fazer. É necessário fazer uma incisão muito leve em cada braço,
colocando a corrupção sobre ela. Raramente se frustram as
esperanças dos pacientes."58

Nesse

período,

os

trabalhos

dos

anatomistas

focavam

no

desenvolvimento de um novo instrumento, especial para as incisões da
inoculação, com o intuito de padronizar esse procedimento e, deste modo,
facilitar o trabalho.59 Efetivamente, esse aspecto garantiu o sucesso da
operação, além de estimular a prática da auto-inoculação, ou seja, a inoculação
de varíola no próprio corpo.
Aproximadamente em 1730, Robert Sutton (1708-1788), de Suffolk,
experimentou a técnica de Mead em si mesmo e, a seguir, ensinou os seus
seis filhos a inocular. A família Sutton aperfeiçoou o método a ponto de não
deixar qualquer sinal ou marca 48 horas após a aplicação.60 O sucesso foi tão
significativo, especialmente quanto à redução de efeitos indesejados, como a
febre, inflamação e cicatriz, que, em 1768, diversos médicos, incluindo William
Watson (1717-1787), John Mudge (1721–1793), Matthieu Maty (1718–1776) e
John Coakley Lettsom (1744–1815), aplicavam exclusivamente o sistema de
inoculação suttoniano.
A inoculação, de acordo com o renomado médico John Mudge, era o
método de produzir a varíola artificialmente. Em sua opinião, “a inoculação
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tinha, em grande medida, despojado a doença de seus terrores, mostrando o
aspecto mais suave da varíola e o seu progresso mais uniforme, com menos
perigos de adoecimento”61. Assim, ao referir-se à periculosidade, na obra A
Dissertation on the Inoculated Small-pox (Uma dissertação sobre a varíola
inoculada), Mudge defende o método artificial, por apresentar menores riscos à
saúde, tal como a técnica realizada por médicos e integrantes da família
Sutton.
Muitos outros inoculadores procuraram aperfeiçoar a técnica. Por
exemplo, Thomas Dimsdale (1712-1800) publicou The present Method of
Inoculating for the Smallpox: To which are added some experiments, instituted
with a view to discover the effects of a similar treatment in the natural smallpox
(O método atual de inoculação contra a varíola, ao qual são acrescentados
alguns experimentos, instituídos com o propósito de descobrir os efeitos de um
tratamento similar da varíola natural), em 1767.
Nesse tratado, relatou sua técnica de inoculação que, embora baseada
no método suttoniano, diferenciava-se pelo uso de uma linha tracionada para
transmitir a matéria variólica ao paciente.62 A descrição de deu como a seguir:
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"A forma de comunicar esta varíola por inoculação neste país,
tem sido, nos últimos tempos, a seguinte: Um fio é puxado através
de uma pústula madura. O fio bem umedecido com o pus é
insinuado em uma incisão superficial feita em um ou ambos os
braços. A incisão é coberta com um emplastro, deixado por um dia
ou dois. Esta é a forma mais usual, embora outras maneiras tenham
sido praticadas por vários na profissão. Atualmente, métodos muito
diferentes são seguidos, dois dos quais, que variam em alguns
aspectos, são praticados com frequência e devem ser descritos. Mas
o que eu descrevi foi tão bem sucedido, que isso me induziu a lhe
dar a preferência."63

Em razão de seu sucesso, Dimsdale foi chamado à Rússia onde
inoculou membros da nobreza.64 No entanto, esse representa apenas um
exemplo do raio de alcance da inoculação nesse período, que se estendeu
para a Holanda e a Suíça, entre 1738 e 1748, e para os territórios germânicos,
entre 1736 e 1753, sempre por influência dos inoculadores britânicos.65 Não
obstante, na França, a inoculação foi promovida só a partir de 1774, depois do
rei Luís XV morrer de varíola.66
Curiosamente, os inoculadores corriam dois riscos, em particular: causar
varíola nos pacientes e iniciar uma epidemia da doença, porque muitos dos
inoculados

tornavam

se

infecciosos

durante

um

tempo

determinado.

Entretanto, a instauração poderia ser justificada por duas razões: o
63
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procedimento causava uma varíola mais fraca que a doença de ocorrência
natural e, além disso, não havia disseminação das lesões, que levavam ao
desenvolvimento de marcas e cicatrizes, sobretudo no rosto.67
Uma análise pormenorizada dos prós e contras da inoculação da varíola
foi feita, em 1766, por George Baker (1723-1809).68 De acordo com ele, a
doença inoculada reproduzia o curso natural, independentemente de idade ou
sexo, pois "qualquer pessoa livre de doença está naturalmente preparada para
receber a varíola"69. Essa versatilidade era um aspecto positivo, segundo seu
ponto de vista. Ele também incluía entre os benefícios da prática o fato de
poder ser realizada em todos os meses do ano,70 assim como o alto número de
sobreviventes, por comparação à doença natural. Segundo Baker, 17.000
pessoas já haviam sido inoculadas, sendo que apenas seis delas tinham
morrido de varíola.71 Por outro lado, os aspectos negativos incluíam: ocorrência
de amadorismo, que o autor chama de “praticantes aventureiros" 72; carência de
rigor no procedimento de inoculação;73 e falta de aderência às recomendações
padronizadas por Sydenham, a saber, regime de ar fresco e frio no período
após a operação.74
Em Baker, nota-se que as recomendações de cuidados estendiam-se
para os períodos pré e pós-operatório. A técnica, como foi descrita por Baker,
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passou a ser realizada em lugares públicos, como praças e ruas, por
operadores, mas não eram cobertas com esparadrapos ou bandagens.75
Todavia, a prevenção da varíola não se limitava à inoculação do material
infectante. Em Inquiry on How to Prevent the Smallpox (Investigação acerca de
como prevenir a varíola), publicado em 1785, o médico John Haygarth (17401827) observou que esse objetivo podia ser alcançado de duas maneiras: pela
prática da inoculação e através de higiene e quarentena.76 Assim, forneceu
indicações para identificar e localizar os susceptíveis, alertando que a
inoculação deveria ser realizada em estabelecimentos específicos, como os
hospitais.77 Além disso, prescreveu uma série de regras práticas de higiene e
prevenção: 1) Pessoas livres da infecção não deveriam entrar nas casas de
pacientes contaminados, o que evitaria o contato com doentes; 2) O paciente
não poderia sair à rua; 3) A higienização das roupas do paciente e da comida
deveria ser feita minuciosamente; 4) O contato do paciente com todas as
outras pessoas susceptíveis à varíola deveria ser evitado, até que a última
ferida curasse e a cicatriz amenizasse.78
A proposta de Haygarth era ainda mais ambiciosa, pois visava erradicar
completamente a varíola da Grã-Bretanha.79 Para tanto, além de uma lista
normativa de medidas, como as descritas anteriormente, propôs um programa
de inoculação geral apresentado à cidade de Chester, baseado em dados que
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hoje chamaríamos de ‘epidemiológicos’, assim como nos procedimentos
médicos disponíveis.80
Apesar desse desenvolvimento, nem todos os médicos estavam
convencidos da utilidade da inoculação da varíola. Na Grã-Bretanha, o médico
William Langton e o cirurgião da Corte, William Bromfield (1712-1792),
acusaram os colegas de crédulos, afirmando que o método era falso por gerar
apenas uma varíola tênue.81
Igualmente, em Viena, o reputadíssimo Anton De Haen (1704-1776)
proclamou a sua condenação da inoculação em 1759, baseado em questões
éticas e religiosas.82 Além disso, de acordo com o autor, as taxas de
mortalidade estavam aumentando em Londres, justamente devido à realização
desse procedimento.83
De Haen discursou contrariamente à ideia de que a inoculação protegia
o ataque da varíola, citando muitos exemplos concretos para chamar a atenção
sobre as dúvidas que ainda existiam. Firmando as bases para uma classe de
anti-inoculistas,84 ele remontou o cenário no qual a varíola acomete pela
segunda, terceira e até pela quarta vez um mesmo indivíduo, negando, assim,
a suposta proteção dada pela inoculação.85 Em suas refutações, defendeu
ainda a varíola natural, sugerindo que esta induzia uma doença mais benigna.
Os anti-inoculistas acreditavam que a doença inoculada não se manifestava
80
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brandamente e que, portanto, as opiniões favoráveis à inoculação eram
infundadas, dizendo:

"A inoculação não deve ser adotada por esta razão: porque
produz muito lentamente a doença e porque a varíola natural é
sempre mais suave no segundo ataque [não havendo qualquer
mérito na varíola inoculada]. Eu considero, precisamente, que a
varíola inoculada é pior e muitas vezes até mesmo fatal. Também
ouso contestar, dizendo que a inoculação nem sempre é benigna.
Isso é algo que se diz para aliviar as desgraças que acontecem aos
inoculadores."86

Havia ainda o risco de infectar os inoculados com a própria doença,
sendo que a varíola não tinha um tratamento esclarecido.87 No ponto de vista
de Isaac Massey, farmacêutico em Londres e escritor da obra Remarks on Dr.
Jurin's Last Yearly Account of the Success of Inoculation (Observações sobre o
último cálculo anual do Dr. Jurin sobre o sucesso da inoculação), de 1727:

“Eu acredito que a taxa de mortalidade não deve resultar de
um cálculo, no qual a classe dos inoculados e dos doentes nãoinoculados sejam considerada iguais, pois as mortes acontecem
entre o grupo dos desfavorecidos não-inoculados, [enquanto que] o
grupo dos inoculados sempre tem a sorte de melhores condições de
vida. Os inoculados recebem um tratamento que os não-inoculados
doentes não recebem.”88
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Apesar da crítica de alguns médicos à inoculação, era pequeno o
número de indivíduos que morriam por causa dessa prática em comparação às
mortes por varíola natural. Além disso, o número de inoculações realizadas
com sucesso ultrapassava o número total de mortes. Ou seja, os riscos foram
superados graças à excelência no trabalho dos médicos, que tornaram factível
a prática.
No início da segunda metade do século XVIII, as críticas contra a
inoculação tornaram-se inoperantes após o trabalho rigoroso de Angelo
Giuseppe Maria Gatti (1724-1798), professor toscano. Em 1768, publicou a
obra Nuove riflessioni sulla pratica dell'inoculazione (Novas reflexões sobre a
prática de inoculação), que incluía uma revisão da doença, com uma descrição
detalhada da maneira de inocular. Gatti defendia o desenvolvimento da técnica.
Dada a alta incidência da varíola natural na Inglaterra, no século XVIII, a
eficácia da inoculação parece ter sido razoavelmente bem estabelecida. 89 A
aceitação geral de que a inoculação oferecia proteção contra a contaminação
foi reforçada pela comprovação de mais casos de sobrevivência entre os
inoculados. O sucesso percebido das inoculações era tão expressivo que,
acompanhando o aumento do número de casos de doença, desenvolveu-se
uma verdadeira classe de inoculadores e a Inglaterra tornou-se fonte provedora
destes para a Europa inteira.90

89
90

Ibid.
Klebs, 20.
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CAPÍTULO 2

A construção do conceito científico de vacina

2.1 A varíola bovina e a prevenção da doença humana

Varíola bovina (cowpox, no inglês) foi o termo utilizado para designar
uma doença similar das vacas, em suas manifestações na pele, à moléstia
humana.91 Na Inglaterra do século XVIII, a ocorrência de varíola bovina era
muito comum nos distritos de criação de rebanhos para produção de leite,
como por exemplo, as regiões de Dorset, Wiltshire, Gloucestershire e Norfolk.92
Além disso, a transmissão da doença para os seres humanos era fato de
conhecimento

comum,

pois

ordenhadores

e

serventes

das

fazendas

costumavam relatar a presença de lesões similares às bovinas nas mãos,
através do contato com as vacas. Foi surgindo, entre os ordenhadores, a ideia
de que a varíola bovina tornava os indivíduos resistentes à doença humana,93
posto que aqueles que haviam apresentado as lesões não se contaminavam
com a varíola, nem mesmo em épocas de epidemia. Assim, dizia-se: "Você,
que teve a moléstia bovina, não pode pegar varíola"94.

91

Uma das primeiras descrições da varíola bovina, a que se atribuiu o nome cowpox, foi
publicada em 1795, pelo médico Joseph Adams (1756-1818) em Observations on the Morbid
Poisons (Observações sobre os venenos mórbidos), que contém um minucioso estudo de
doenças contagiosas. Assim, Adams escreveu: “A cowpox é uma doença conhecida pelos
produtores de leite em Gloucestershire. A manifestação no animal é uma úlcera no úbere”;
Ibid., 156.
92
Creighton, Jenner and Vaccination, 19.
93
Hopkins, Greatest Killer, 80.
94
Adams, Observations on the Morbid Poisons, 156.
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2.2 Quem foi ‘o primeiro’ a inocular varíola bovina?

Na Inglaterra, o primeiro registro de que se tem notícia sobre a
inoculação intencional de varíola bovina para prevenção da doença humana é
o caso de Benjamin Jesty (1736-1816), um criador de gado que inoculou sua
esposa e seus dois filhos para protegê-los de um surto local de varíola, em
1774.95
Tendo observado que duas funcionárias de sua fazenda, ordenhadoras,
anteriormente contaminadas pela doença bovina, não contraiam a varíola
humana, mesmo em contato com doentes variólicos ou cuidando deles, Jesty
decidiu inocular a varíola bovina em seus familiares.96
Esse experimento deu a Jesty má fama em sua comunidade, na época,
na medida em que havia inoculado um material considerado “sujo e bestial” em
membros

de

sua

família.97

Ele

procurou

justificar

o

procedimento,

argumentando que se a carne e o leite bovinos podiam ser utilizados para
satisfação de necessidades humanas, então, esse também poderia ser o caso
de outros componentes animais.98 No entanto, foi tão ridicularizado que acabou
desistindo da ideia de difundir o procedimento: "Eu não pensava mais nisso,
mas tinha confiança na varíola bovina como substituto nas inoculações [de
varíola], que protegeu meus filhos do contágio da varíola"99.
As experiências de Jesty seriam, eventualmente, documentadas pelo
reverendo Andrew Bell (1753-1832), que advogou pelo reconhecimento
95

Wallace, First Vaccinator, 5.
Gross, 58; Persson, Smallpox, Syphilis, 24.
97
Marshall, Popular Summary, 15; Horton, Second Opinion, 203
98
Williams, Conquest of Fear, 39.
99
Marshall, 14-5.
96

28

daquela experiência:100 “Jesty deveria ter o direito ao crédito que corresponde
ao executor do primeiro experimento bem sucedido”101. Em 1803, propôs
oficialmente que o fazendeiro fosse reconhecido como o inoculador pioneiro de
varíola bovina.102 Em resposta, Jesty foi convidado a participar de uma
solenidade organizada em Londres pelo médico George Pearson (1751–1828),
em 1805, onde o crédito lhe foi atribuído.103

2.3 Qual foi, então, o papel de Jenner?

Entretanto, como se sabe, atribui-se a invenção da inoculação de varíola
bovina para prevenção da doença humana ao médico e naturalista britânico
Edward Jenner (1749-1823).104 De acordo com os relatos tradicionais, Jenner
teria sido o primeiro a associar a transmissão de varíola bovina a ordenhadores
com a prevenção da enfermidade humana.
Assim, chamado a Londres, em 1788, na ocasião de sua eleição como
membro da Royal Society, teria levado consigo a ilustração da mão de uma
ordenhadora afetada pela doença bovina, apresentando a ferida peculiar, de
coloração azulada, forma redonda e bordas irregulares.105

100

Pead, 3.
Southey, Life of Rev. Andrew Bell, 100.
102
Jesty & William, “Who Invented Vaccination?”, 30.
103
Hammarstein & Tattersall, “Who Discovered Vaccination”, 44. Há, no entanto, muitos outros
relatos similares, envolvendo outros indivíduos. Vide Crookshank, History and Pathology, 220;
Klebs, 54; e Baron, Life of Edward Jenner, 48-9.
104
Burroughs Wellcome & Co., History of Inoculation, 64.
105
Ottley, Life of John Hunter, 39.
101
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Além dos fatos descritos na seção anterior, outros estudiosos já
apontaram para o equívoco dessa leitura tradicional.106 Cabe, portanto,
perguntar qual foi o papel de Jenner no desenvolvimento da vacina antivariólica
e por que ela seria, eventualmente, atribuída a ele.
Em 1794, Jenner começou uma série de estudos sistemáticos sobre a
inoculação profilática da varíola bovina, fazendo observações e registros
extremamente minuciosos em um número relevante de pessoas.
Os resultados dessa primeira série de pesquisas foram publicados, em
1798, sob o título An Inquiry into Causes and Effects of Variolæ Vaccinæ
(Investigação das causas e dos efeitos da vacina da varíola) e seguem
resumidos na Tabela 1.107

106

Vide Boylston, “Origins of Vaccination”.
Essa primeira publicação não se daria sem problemas, como explicado infra. Além disso,
deve-se observar que foi nessa obra que Jenner nomeou o material da varíola bovina como
variolæ vaccinæ, do latim vacca, de onde deriva o termo “vacina”. Vide Riedel, 24.
107

30

Tabela 1. Resumo da primeira série de experimentos de Jenner, 1794-1798.

Caso
1

Joseph Merret

Material
contaminante
Bovino (natural)

2

Sarah Protlock

Bovino (natural)

3

John Philips

Bovino (natural)

4

Mary Barge

Bovino (natural)

5
6

Sra H.
Sarah Wynne + 5
outros
William Roadway
+ 6 outros
Elizabeth Wynne
Wlliam Smith

Bovino (intencional)
Bovino (natural)

2 anos depois

Não adoeceu
Não adoeceu

Protegido
Protegido

Bovino (natural)

1 ano depois

Não adoeceu

Protegido

Bovino (natural)
Bovino (natural, 3
vezes)
Bovino (natural)
Bovino (natural)

1 ano depois
da última
(sim)

Não adoeceu
Não adoeceu

Protegido
Protegido

Não adoeceu
Não adoeceu

Protegido
Protegido

3 anos depois
6 anos depois
(sim)
20 anos
depois
Não
49 dias e
meses depois
Não

Não adoeceu
Não adoeceu
Não adoeceu
Adoeceu

Protegido
Protegido
Protegido
Não
protegido
Protegido
Protegido

(sim)
(sim)

Não adoeceu
Não adoeceu

Não
protegido
Protegido
Protegido

Não

Não adoeceu

Protegida

Não

Não adoeceu

Protegido

Não

Não adoeceu

Protegido

7
8
9
10
11

Sujeitos

16
17

Simon Nichols
William
Stinchcomb
Hester Walkley
Thomas Pearce
James Cole
Abraham
Riddiford
Sarah Neimes
James Phipps

18

John Baker

19
20

William Summer
William Pead + 1
outro

21

Hannah Excell

22

John Macklove,
Robert
Jenner,
Mary Pead, Mary
James
J. Barge

12
13
14
15

23

Bovino (natural)
Equino (natural)
Equino (natural)
Equino (natural)
Bovino (natural)
Bovino - humano
(intencional)
Equino - humano
(intencional)
Bovino (intencional)
Bovino - humano
a
(intencional,
2
passagem
humana***)
Bovino - humano
a
(intencional;
3
passagem
humana***)
Bovino - humano
a
(intencional;
4
passagem
humana***)
Bovino - humano
a
(intencional,
5
passagem
humana***)

Desafio*

Resposta**

Status

25 anos
depois
24 anos
depois
51 anos
depois
31 anos
depois

Não adoeceu

Protegido

Não adoeceu

Protegido

Não adoeceu

Protegido

Não adoeceu

Protegido

Não adoeceu
Não adoeceu
Adoeceu

Desafio: inoculação intencional de varíola humana; **Resposta: a desafio e/ou epidemias de
varíola natural; *** Casos 20 a 23: material sucessivamente passado entre seres humanos.
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A análise de An Inquiry demonstra imediatamente que, além de
aplicação de rigorosos procedimentos experimentais, como discutiremos mais
adiante, os trabalhos estavam baseados numa teoria singular, que Jenner
havia formulado para dar conta da origem da varíola bovina e das modificações
sofridas por ela, de modo a tornar-se um agente de prevenção contra a
variante humana. Deve-se observar de antemão que Jenner procurou,
sistematicamente, submeter cada hipótese à comprovação experimental, como
será analisado.
Resumidamente, de acordo com Jenner, a varíola bovina originava-se
de uma doença própria aos cavalos, a grease.108 Segundo ele:

“[A grease] produz uma matéria peculiar que, depois de certa
transformação, torna-se capaz de gerar uma doença nos seres
humanos, tão similar à varíola [nas suas manifestações] que acho
altamente provável que seja a origem dela [da varíola].”109

Jenner considerava que a grease era transmitida dos cavalos para as
vacas através de seres humanos (que podiam adoecer ou não). Nas vacas, o
‘vírus’ ou ‘matéria patológica’ sofria certas mudanças que induziam efeitos
particulares nos seres humanos, incluindo a proteção contra a varíola
humana.110 Assim: “quando a doença chega às vacas, além de gerar lesões
108

Condição inflamatória causada pela bactéria Dermatophilus congolensis, fungos ou
parasitas, que acomete a região da quartela equina. Atualmente chamada de dermatite da
quartela equina, é causa de claudicação. Vide Cassone, “Equine Pastern Dermatitis”.
109
Jenner, Inquiry, 2.
110
Ibid., 3 et seq; 31. Mais tarde, no texto, relata a ocorrência de três casos de doença
transmitida de cavalos para seres humanos, dois dos quais haviam recebido inoculação de
varíola e relataram que os sintomas e sinais eram muito similares em ambos os casos; o
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redondas e azuladas, pode contaminar quem contatar a região diretamente
com as mãos e a partir daí, [pode] ser transmitida intencionalmente de uma
pessoa para outra”111. Como contraprova, Jenner observou que em
determinado período, entre 1796 e 1798 (depois do caso nº 17, ver Tabela 1),
não houve casos de grease e, consequentemente, tampouco de varíola bovina,
o que considerou como confirmação de sua hipótese, além de “uma
oportunidade para realizar mais observações sobre esta doença tão curiosa” 112.
Antes de continuar com a análise dos experimentos de Jenner, devemos
observar que a ideia da produção e transmissão de ‘matérias patológicas’
específicas para cada doença contagiosa, indicada aqui por Jenner, foi
originalmente proposta por seu mestre, John Hunter (1728-1793), com quem
havia estudado em Londres, entre 1771 e 1772, residindo, inclusive, na casa
dele. Focando a sífilis, esse cirurgião escocês postulou que a origem de todo
contágio era o contato com o que denominava ‘veneno mórbido’, isto é, um
material fluídico resultante do processo inflamatório específico, induzido por
cada doença em particular, incluindo, certamente, a varíola.113
De acordo com Hunter, “o veneno irrita as partes vivas de um modo
peculiar, produz inflamação e produz a matéria peculiar” e “o princípio vital tem
terceiro não havia sido inoculado. Um dos três, William Haynes, era ordenhador numa fazenda;
Jenner observa que a doença nas vacas, nessa fazenda, havia começado aproximadamente
dez dias depois de Haynes voltar ao trabalho. Ibid., 35. Assim, Jenner confirma sua hipótese de
que a passagem do “vírus”, através das vacas, associava-se a certas transformações, que
resultavam em proteção contra o contágio, posto que indivíduos inoculados com varíola
humana não haviam sido protegidos contra a doença do cavalo. Ibid., 27-30. Ver também
Jenner, Further Observations, 48.
111
Jenner, Inquiry, 31.
112
Ibid., 34.
113
Hunter, 3. Hunter estudou a inflamação resultante da “irritação” própria a diversas doenças,
como a sífilis, a varíola, a gonorreia, o escorbuto, o sarampo e a malária, entre outras. Quanto
ao sentido do termo “irritação”, tal como utilizado por Hunter, que era cirurgião, e não médico,
não é o indicado pelo fisiologista suíço Albrecht von Haller (1708-1777). Vide Waisse, d & D,
cap. 3.
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susceptibilidade e, portanto, pode ser irritado pela causa da doença. Os efeitos
produzidos pelo veneno mórbido parecem originar-se numa irritação”114.
Com base nesses conceitos, Jenner sugeriu que:

“[...] a matéria mórbida [da varíola bovina], quando absorvida
pelo [ser] humano, pode produzir efeitos semelhantes em algum
grau; o que torna o vírus da varíola bovina extremamente singular é
o fato de que a pessoa afetada [por ele] é salva, para sempre, da
infecção variolosa.”115

Em 14 de maio de 1796, Jenner testou a inoculação de matéria de
varíola bovina de um ser humano para outro, com resultados positivos (Tabela
1, Caso nº 17).116 Para confirmar esses resultados, assim como sua hipótese,
inoculou, na sequência, uma série de crianças (Tabela 1, Casos nº 20 a 23)
com material transmitido em sucessão até a quinta passagem entre humanos
e, em seguida, com varíola humana. Como controle, inoculou varíola humana
em um indivíduo que não havia recebido varíola bovina. Enquanto as crianças
não apresentaram sinais de infecção, o controle evidenciou as manifestações
típicas.117
Jenner concluiu essa série de experimentos com algumas considerações
teóricas que, uma vez mais, vale lembrar, apresentou como inferências a partir
de observações empíricas. Destacou, por exemplo, o fato de que embora não
houvesse realizado experimentos para demonstrar que “a fonte da infecção é
114

Hunter, 19.
Jenner, Inquiry, 6.
116
Um menino de oito anos de idade foi inoculado com material coletado das lesões de uma
ordenhadora. Na sequência, foi inoculado com material de varíola humana, sem apresentar
sinais de infecção. Ibid., 32-4.
117
Ibid., 30.
115
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uma matéria mórbida peculiar, originada no cavalo”, considerava as
observações descritas alcançavam como evidência (SIC) dessa origem.118
Jenner não só considerou estar comprovada a origem da varíola na
grease equina, mas o fato de que, na passagem para as vacas, a “qualidade
ativa do vírus aumenta”, a ponto que quase nenhum ordenhador poderia
escapar dela.119 Além disso, na passagem do cavalo para a vaca, o vírus
“adquire, invariável e completamente, propriedades que induzem, no organismo
humano, sintomas similares aos da febre variolosa, produzindo nele aquela
mudança peculiar, que o torna não suscetível, para sempre, ao contágio
varioloso”120.
Novamente, essa linha de inferências baseava-se em conceitos
apontados por Hunter, de acordo com o qual era possível a prevenção de
doenças naturais através de outras, artificiais ou inoculadas.121 No entanto,
Jenner foi ainda mais longe e chegou a postular a seguinte hipótese:

“[...] a fonte da varíola é uma matéria mórbida de tipo peculiar,
gerada por uma doença no cavalo, [sendo que] circunstâncias
acidentais [...] operaram novas mudanças nela, até adquirir a forma
contagiosa e maligna, sob a qual a vemos, comumente, produzir
seus efeitos devastadores entre nós, na atualidade”122.

118

Nesse contexto, chama a atenção para o fato de que “aqueles que não têm o hábito de
realizar experimentos, podem não ter ciência da conjunção de circunstâncias que devem ser
administradas para [produzir] provas perfeitamente decisivas; nem de quão frequentemente,
homens engajados em projetos professionais estão sujeitos a interrupções desapontadoras
[...]”. Ibid., 46.
119
Ibid., 47.
120
Ibid., 6.
121
Hunter, 317. Sobre o conceito de cura através de doenças no século XVIII, vide Waisse,
Hahnemann, cap. 2 e as fontes citadas lá.
122
Jenner, Inquiry, 52.
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Em outras palavras, a própria varíola seria um derivado da grease
equina. Se assim fosse, com maior ousadia ainda, Jenner questionou:

“Não seria concebível que muitas das doenças contagiosas,
atualmente prevalentes entre nós, devam sua aparência atual a uma
origem composta, ao invés de a uma origem simples? Por exemplo,
é difícil imaginar que o sarampo, a escarlatina e a faringite ulcerosa
acompanhada de exantema cutâneo tenham, todas elas, se
originado de uma e a mesma fonte, apresentando algumas
variações em suas formas respectivas, em função da natureza de
suas novas combinações? O mesmo se aplicaria para a origem de
muitas outras doenças contagiosas que exibem forte analogia
mútua.”123

Em suas considerações, Jenner também dedicou atenção às possíveis
diferenças entre as doenças naturais e aquelas inoculadas através da arte.
Observou, assim, que a matéria inoculada não é a mesma que aquela que é,
efetivamente, absorvida pelo organismo. O motivo é que esta última seria
modificada por algum processo particular na economia animal,124 de modo que
seria provável que diferentes partes do corpo humano “preparassem e
alterassem o vírus” também de modo diferente. Como exemplo, afirmou:

123

Ibid., 53.
O significado da expressão ‘economia animal’, em teoria, é relacionado à fisiologia, pois
corresponde à constituição do corpo animal e humano pelas partes que possuem, cada uma
delas, uma função específica. Analogamente, o termo économie animale ou animal economy
fazia parte dos contextos, médico e político, dos tratados médicos desde o século XVII. Ver o
conceito em medicina teórica da época em Waisse, “Contraria contrariis curantur”, 66.
124
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“[...] embora a pele, a camada adiposa e as membranas,
todas elas sejam capazes de produzir o vírus varioloso, em função
do estímulo fornecido pelas partículas originariamente depositadas
nelas. Sinto-me impelido a inferir que cada uma dessas partes é
capaz de produzir alguma variação nas qualidades da matéria
[patológica] antes de afetar o organismo. Qual outra coisa poderia
representar a diferença entre a varíola transmitida casualmente, isto
é, do modo dito natural, e a produzida artificialmente através de
pele?
Afinal, será que as partículas variolosas, com seus princípios
específicos

e

contagiosos

verdadeiros,

são

absorvidos

e

transmitidos dos linfáticos aos vasos sanguíneos sem qualquer
mudança? Eu acho que não. [...] Se esse fosse o caso, não seria
possível que o sangue [...] comunicasse a doença através de sua
inoculação sob a pele ou espalhando ele na superfície de uma
úlcera?

No

entanto,

experimentos

têm

demonstrado

a
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impraticabilidade de comunicá-la desse modo [...].”

Jenner conclui o texto acentuando o caráter experimental da pesquisa,
assim como a natureza “conjectural” de várias das afirmações, incluídas com o
propósito

de

fomentar

“discussões

e

objetos

para

pesquisas

mais

detalhadas”126. Na seção seguinte, discutiremos como essa proposta foi
recebida pela comunidade de homens de ciência contemporâneos a Jenner.

2.4 Polêmicas e desenvolvimentos posteriores

Como se sabe, Jenner submeteu o Inquiry à apreciação da Royal
Society. O presidente da Society, Joseph Banks (1743-1820), escolheu como
125
126

Jenner, Inquiry, 63.
Ibid., 74-5.
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referee Everard Home (1756–1832),127 que emitiu seu parecer numa carta,
datada de 22 de abril, 1797, na qual afirmava:

“Li o artigo de Jenner e acho curiosas as observações sobre a
varíola bovina, entretanto, não me atrevo a me aventurar e dizer que
esteja satisfeito com a evidência lá apresentada, [no sentido de] que
a doença bovina seja um preventivo contra a varíola [...]”128

Home chamava especialmente a atenção para a presença de termos
como ‘aduzir’, ‘suposição’ e ‘conjecturar’, sendo que a frase “eu ainda não fui
capaz de provar por experimentos conduzidos diante dos meus olhos” 129,
constituiria o golpe de misericórdia para o destino da obra. Assim, logo após ter
sido avaliado também pelo Conselho da Royal Society, o documento foi
devolvido ao autor.130 Jenner decidiu, então, publicá-lo por seus próprios
meios.131
No entanto, tudo indica que Banks não ficou satisfeito com a decisão da
Royal Society, mas continuou a circular o ‘paper’, como evidencia o próprio
Jenner.132 Ciente disso, Jenner esforçou-se por obter a aceitação da
comunidade de homens de ciência, para a qual, no ano seguinte, 1799,
publicou uma segunda obra, intitulada Further Observations on the Variolæ
Vaccinæ or Cow-pox (Observações adicionais sobre a vacina da varíola ou

127

Sir Everard Home foi cirurgião no St. George’s Hospital. Keith, “Life and Times of William
Clift”, 1.128.
128
Apud Baxby, “Edward Jenner's Unpublished”, 109.
129
Jenner, Inquiry, 46.
130
Baron, 364.
131
Fitchett & Heymann, “Smallpox Vaccination”, 4.
132
“Lord Somerville, o Presidente do Conselho de Agricultura, para quem este trabalho foi
mostrado por Joseph Banks”, Jenner, Inquiry, 45.
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varíola bovina), contendo mais evidências a favor do uso profilático da varíola
bovina.133
Além disso, nessa obra, Jenner aprofundou-se em uma série de fatores
que, de acordo com ele, estavam intimamente associados ao sucesso da
vacina,134 a saber: 1) redução de possíveis erros no reconhecimento do
material para a inoculação; 2) tratamento dos efeitos da vacina nos pacientes;
3) divulgação dos casos entre os médicos; 4) reconhecimento da semelhança
entre as inoculações com material de varíola humana ou bovina. 135
Em Further Observations, Jenner confirmou novamente, com base em
evidência experimental, a especificidade do material usado como fonte da
vacina.136 Assim, apontou causas de possíveis erros:

“Primeiro: as pústulas do úbere da vaca podem conter vírus
inespecíficos [que não são da varíola bovina]; Segundo: a matéria
contendo o vírus específico pode estar decomposta ou podre;
Terceiro: pústulas antigas não devem ser utilizadas; E quarto: a
matéria é ineficaz se for retirada da pele de um humano
contaminado pela doença do cavalo.”137

Dessa vez, além de seus próprios experimentos, cita análises de outros.
Logo, ao discutir a situação na qual as pústulas de varíola bovina encontravamse misturadas ao leite ou em estágio de decomposição e, portanto, a vacina
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não induziria proteção contra a varíola, mencionou os experimentos do médico
John Earle, de Frampton-upon-Severn, Gloucestershire, com quem mantinha
correspondência.138
Em 1799, como testemunha em Further Observations, Jenner já estava
persuadido de que a vacina produzida a partir de varíola bovina podia substituir
a inoculação profilática da doença humana.139 Tudo indica que, dessa vez,
obteve a aceitação almejada. Pouco depois, seu trabalho tornou-se conhecido
fora da Inglaterra,140 e em 1800, passou a realizar grande parte dos testes em
orfanatos e hospitais. Nesse ano ainda, Jenner publicou uma terceira obra A
Continuation of Facts and Observations Relative to the Variolæ Vaccinæ, or
Cow-Pox (Uma continuação dos fatos e observações relativos à vacina da
varíola, ou varíola bovina). Até então, 6.000 pessoas já haviam sido
vacinadas,141 sendo que os resultados confirmavam a hipótese de Jenner de
que “o efeito da varíola bovina no organismo [humano] se assemelha ao efeito
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da varíola inoculada, porém, é mais ameno, porque o vírus tem uma
modificação, que o diferencia do vírus varioloso”142.
A última obra de Jenner, On the Origin of the Vaccine Inoculation (Sobre
a origem da inoculação de vacina), foi publicada em 1801. Pode ser
considerada um fechamento do projeto de Jenner, porque sintetiza os motivos
e resultados de seus experimentos.143 Assim, explicou: “Fiquei impressionado
com a ideia de que poderia ser possível propagar a doença [bovina] através de
inoculação, à maneira da varíola, primeiro da vaca para o homem e, finalmente,
de um ser humano para outro”144. Na figura 3, visualiza-se Jenner retirando a
matéria da cow-pox do braço de um menino para dar a outra pessoa, no ato de
vacinar.
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Figura 3 - Jenner coletando material varioloso humano.145

Consequentemente, centenas de pessoas, incluindo médicos, foram
inoculadas e prestaram testemunho da proteção conferida pela vacina contra a
varíola humana. O sucesso levou Jenner a fazer mais uma proposta ousada: a
erradicação total da varíola através da prática de inoculação da vacina.

2.5 A polêmica continua

Como vimos, o trabalho inicial de Jenner, em 1798, e a recusa de sua
publicação nas Philosophical Transactions foram o estopim para uma série de
debates sobre a varíola bovina e seu possível papel na prevenção da doença
145
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humana. Assim, as obras publicadas nos três anos posteriores podem ser
consideradas como respostas a diversas objeções.
Em 1799, por exemplo, o médico William Woodville (1752-1805), do
Hospital for the Smallpox and for Inoculation, citou experimentos que
questionavam a tese de Jenner sobre a origem da varíola bovina. 146 Woodwille,
de fato, havia realizado aquele experimento que Jenner admitiu ter omitido, isto
é, a inoculação de material da grease equina em vacas para induzir a
ocorrência de varíola bovina, com resultados negativos.147 Esse fato
experimental foi prontamente admitido por Jenner, que desdisse sua hipótese
inicial acerca da origem da doença bovina em Continuation of Facts and
Observations (1800), admitindo que seu aparecimento era, em verdade,
espontâneo.148
O segundo foco de intensos debates era acerca do aparecimento de
lesões pustulosas na sequência da inoculação da vacina. O mesmo Woodwille
havia observado esse fenômeno, que considerava prejudicial. 149 Como
resultado de sua prática no Hospital for the Smallpox and for the Inoculation,
relatou, em 1799, um total de 500 casos de inoculação da vacina, sendo que
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em cerca de 300 haviam aparecido pústulas – e até 310 pústulas num único
sujeito.150
Na opinião de Jenner, todavia, o método da vacina continuava sendo
preferível, pois as lesões, nesse caso, eram poucas e brandas.151 Para
distingui-las, deu-lhes o nome de ‘eflorescência’, que caracterizou como menos
“purulenta, que a pústula que se origina da varíola" 152. Também em 1798, o
médico George Pearson publicou os resultados de seus experimentos com a
vacina em An Inquiry Concerning the History of Cow-Pox (Uma investigação
sobre a história da varíola bovina), corroborando a tese de Jenner de que as
‘eflorescências’ faziam parte dos efeitos comprovados a partir da inoculação de
vacina.153
Uma terceira linha de problemas derivava da possibilidade de confundir
a vacina com a varíola. Em certa ocasião, Woodville aparentemente inoculou
varíola, ao invés de vacina, ao longo de seis semanas, o que naturalmente foi
seguido de sintomas intensos, como previsível no caso da varíola. 154 A
hipótese do engano foi levantada por Jenner: “[...] suponho que as pústulas das
quais o médico fala, se originaram da ação da matéria variolosa que penetrou
na constituição”155.
A aceitação do conceito de ‘vacina’ pelas principais sociedades médicas
e científicas britânicas, incluindo a Royal Society, o Royal College of
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Physicians, o Royal College of Surgeons e o General Medical Council, mostrouse particularmente relevante para a difusão da prática da vacinação, assim
como para a posterior substituição da inoculação da varíola por esse
procedimento.156 Já nos Estados Unidos, médicos e cirurgiões como James
Lloyd (1728-1810), John Jeffries (1744-1819), Benjamin Waterhouse (17541846) e John Warren (1753-1815), do Medical Committee of Boston,
afirmaram, convictos, que “a varíola bovina significava segurança contra a
varíola [humana]”157.
Conforme mencionado, para confirmar seus resultados, Jenner inoculou
uma série de crianças com material passado em sucessão até a quinta
passagem entre humanos.
Louis Pasteur (1822-1895) serviu-se também da passagem de matéria
contagiosa entre diversas espécies e seres na elaboração das vacinas contra a
cólera aviária, o carbúnculo (antraz) e, finalmente, a vacina antirrábica.
Entretanto, esse procedimento estava intimamente associado à nova ideia de
atenuação, como será discutido no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3

As vacinas de Louis Pasteur
“Nós poderíamos ser anarquistas, comunistas ou
niilistas, mas não anti-pasteurianos. Fez-se de uma
simples questão científica uma questão patriótica.”
A. Lutaud, Pasteur et La Rage – 1887

3.1 Observações da atenuação dos vírus

Em 1878, Pasteur trabalhava com a cólera aviária, encarregado pela
Académie des Sciences de investigar as particularidades desta doença
contagiosa, que vinha causando prejuízos econômicos aos fazendeiros pela
morte dos frangos nas granjas da Alsácia.158 De acordo com a Académie, era
premente compreender o que causava essa doença e de que forma ela agia no
organismo.
Dois anos mais tarde, Pasteur respondeu às indagações no artigo Sur
les maladies virulentes, et en particulier sur la maladie appelée vulgairement
choléra des poules (Sobre as doenças virulentas, em particular, a doença
comumente chamada de cólera aviária), onde explicou que a doença era
causada por um organismo microscópico,159 sendo que “é a vida de um
parasita microscópico dentro do corpo que determina a doença que leva os
frangos à morte”160.
No entanto, inesperadamente, em 1880, ao voltar de férias, Pasteur
encontrou uma cultura do vírus da cólera das galinhas que havia sido deixada
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no laboratório, acidentalmente, por várias semanas, sem os devidos
cuidados.161 Buscando estabelecer as propriedades de tal cultura, Pasteur
inoculou uma porção em galinhas sadias, esperando que adoecessem e
morressem. Entretanto, a morte dessas galinhas não aconteceu.162 Com isso,
Pasteur concluiu que o vírus da cólera aviária não matava todos os animais
contaminados.163
Desse modo, para entender o porquê do vírus matar somente alguns
dos animais, Pasteur realizou passagens do vírus entre diferentes espécies,
constatando que o mesmo microrganismo causava distintos efeitos quando
inoculado propositalmente em aves ou porquinhos-da-índia.164 Observou, por
exemplo, que a inoculação do vírus da cólera aviária extraído de frangos
causava apenas um abscesso purulento no local da inoculação em cobaias.165
Esse fato ratificava, então, a existência de “casos de animais que não morriam
após terem sido contaminados”166.
No estudo das propriedades patogênicas das culturas virais, Pasteur
utilizava-se do conceito de virulência, que definia como a capacidade do vírus
de se multiplicar,167 assim como de causar putrefação, sendo “proporcional à
rapidez da doença em manifestar suas ações”168. Essa observação havia sido
constatada através das inoculações experimentais, com a mensuração do
tempo necessário para o vírus manifestar sua capacidade patogênica ou letal.
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Outra série de observações permitiu, todavia, concluir que: “a virulência do
vírus da cólera aviária é alta quando uma parcela mínima do vírus inoculado
causa a morte em um, dois ou três dias no máximo, na totalidade dos casos de
inoculação.”169
Por outro lado, se alguns dos vírus associados a uma doença eram mais
letais, reciprocamente, outros estariam atenuados. Isto é, a virulência destes
seria reduzida, de modo que, enquanto conservavam sua propriedade
patogênica, apenas induziriam uma forma mais amena dos sintomas. Quanto a
essa atenuação da virulência, Pasteur observou: “a diminuição da virulência se
produz nas culturas de vírus por um possível retardo no desenvolvimento do
micróbio”170.
Seguiu-se, então, uma série de experimentos que esteve destinada a
comprovar a existência do vírus atenuado, para o qual utilizou quarenta aves.
Os resultados foram apontados da seguinte forma:

“O vírus altamente virulento pode matar vinte vezes quando
inoculado em vinte aves, enquanto que o vírus atenuado provoca a
doença vinte vezes, após as vinte inoculações, mas não mata
[nenhum] dos vinte casos”171.

Pasteur descreveu suas pesquisas sobre atenuação do vírus num artigo
publicado em 26 de agosto de 1880, intitulado De l'atténuation du virus du
choléra des poules (Sobre atenuação do vírus da cólera aviária).172 Ali, sugeriu
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uma proposta de trabalho para todo pesquisador que procurasse obter um
vírus menos virulento, através dos procedimentos de laboratório, porque “eles
[os vírus] se tornaram progressivamente menos virulentos”173. De acordo com
as indicações de Pasteur, para atenuar um vírus bastava coletá-lo de uma ave
morta pela forma crônica da doença, cultivá-lo de modo seriado em caldo de
carne, testando sua atividade ao longo de vários meses, através da inoculação
em aves vivas.174
De fato, o processo de atenuação levava um tempo considerável, porque
era necessário deixar que o vírus se desenvolvesse, em várias culturas
sucessivas, até tornar-se menos virulento. Pasteur observava os vírus por
meses, porquanto três, quatro, cinco, oito meses ou mais poderiam se passar
até que se observasse redução significativa da virulência.175
Essas observações também levaram a uma constatação que se tornaria
fundamental na primeira aplicação da vacina contra a raiva, como será
discutido em seguida: quanto mais velho fosse o vírus, tanto menor era sua
virulência, sendo o contrário também verdadeiro, ou seja, os vírus mais jovens
teriam a virulência maior.176
Desse modo, em 1880, na segunda publicação sobre a cólera, Pasteur
deixou claro que o pesquisador poderia aumentar a sua vontade a virulência do
vírus. Além disso, Pasteur estava preocupado em responder à seguinte
contra a sífilis modelada naquela contra a varíola, havia defendido a ideia de que
“independentemente de suas diferenças naturais, os vírus possuem intensidades variáveis”, La
Syphlisation, apud Cadeddu, 88. Igualmente, considerou que o poder preventivo das vacinas
derivava da atenuação de alguma substância necessária ao agente infeccioso. Vide
Dagognet, Méthodes et doctrine, 331. A possível influência das ideias de Auzias-Turenne no
trabalho de Pasteur foi abordada por Dubos, Louis Pasteur, 357.
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pergunta: “o que realmente acontece ao micróbio no curso da atenuação?”177.
Para chegar a uma solução para a questão e, então, formular a hipótese para
esse processo, realizou o experimento descrito a seguir:

“Uma quantidade de caldo de frango foi inoculada com o vírus
e se colocou este caldo em tubos de vidro. Com a quantidade de ar
remanescente no interior dos tubos, o vírus começou a crescer. Em
seguida, alguns dos tubos foram vedados, enquanto certo número
de tubos, com a mesma cultura, ficaram livremente expostos ao
contato com o ar. A partir de então, se deu a descoberta que as
culturas que tiveram contato com o oxigênio, se tornavam cada vez
menos virulentas. Em contrapartida, a experiência também mostrou
que sem o contato com o ar, nas culturas dos tubos fechados, a
virulência não se alterava”178.

Ao descrever o método para atenuação do vírus, Pasteur considerou a
ação progressiva e atenuante do oxigênio atmosférico sobre os vírus.179 Como
resultado, obtinha-se um vírus capaz de induzir uma forma benigna da doença
das aves:
“[...] obtivemos um método para diminuir progressivamente a
virulência do vírus, até que, finalmente, alcançamos um vírus que é,
verdadeiramente, uma vacina, na medida em que não mata, mas
induz uma doença benigna, que protege contra uma doença fatal”180.
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Nessa altura, Pasteur e seus colaboradores entendiam que o micróbio
atenuado, que causava uma doença amenizada, poderia ser interpretado como
uma vacina, com base nos experimentos e publicações de Jenner.181 De fato,
Pasteur reconheceu que Jenner, bem cedo havia constatado que poderia
passar a varíola bovina da vaca para seres humanos, chamando-a de vacina,
para, em seguida, repassá-la de humano para humano, com intenção
preventiva.182 Ou seja, Pasteur remontava à ideia de Jenner, ao passar o vírus
da cólera de cultura para cultura, depois de aves para aves. E, com a
exposição do vírus ao ar, considerava estar atenuando o vírus, de modo a
gerar o material virulento que serviria como vacina protetora contra a cólera.183
Sintetizando, Pasteur concluiu que os vírus poderiam ser utilizados na
elaboração de vacinas para outras doenças, além da varíola, pois o fenômeno
da doença não reincidir “era uma circunstância extraordinária [peculiar] das
doenças virulentas”184. Então, reafirmou o conceito da vacina contra a cólera
para as aves, da seguinte maneira:

“[...] o vírus da cólera aviária pode ocorrer num estado de
virulência suficientemente atenuado, de modo a induzir a doença,
mas sem provocar a morte, e de tal maneira que, após a
recuperação, o animal pode sofrer uma nova inoculação com os
vírus mais virulentos e sobreviver.”185
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Pasteur estava tão convicto de sua teoria, que desenvolveu a hipótese
de que o mesmo processo de atenuação poderia acontecer em todas as
doenças infecciosas, prometendo, assim, a cura de todas essas enfermidades.

3.2 Pasteur e a profilaxia antirrábica humana

A cronologia das publicações de Pasteur em relação aos estudos sobre
a raiva conduzidos em seu laboratório foi cuidadosamente estabelecida por G.
Geison (1943-2001), acompanhada de alguns comentários e cotejamento com
os diários de laboratório de Pasteur.186 Embora imprescindível como ponto de
partida,187 uma cronologia não permite entender as perguntas de pesquisa que
foram colocadas nem os métodos desenvolvidos para respondê-las.188 De fato,
Geison concluiu que a abordagem utilizada por Pasteur era “totalmente
empírica, baseada no ensaio e erro [...] injetava uma vasta gama de culturas e
substâncias numa multiplicidade de animais, especialmente coelhos, para ver o
que acontecia”189.
A documentação disponível permitiu estabelecer que, dentre várias
outras doenças transmissíveis, o laboratório de Pasteur dedicou-se, intensa e
sistematicamente, à busca de uma vacina contra a raiva (hidrofobia).190 Esse
186

Geison, capítulos 7 e 9.
Essa cronologia elaborada por Geison foi adotada para a discussão dos trabalhos de
Pasteur e sua equipe neste capítulo.
188
Especialmente quando se leva em conta que os anúncios dos trabalhos, entre 1880 e 1884,
foram realizados em eventos públicos: sessões da Académie des Sciences, congressos
internacionais, etc. Mas, como é praxe entre pesquisadores, Pasteur foi muito discreto nessas
comunicações (citadas infra), dedicadas a relatar resultados positivos e a enfatizar a dureza do
trabalho de laboratório.
189
Geison, 219.
190
De acordo com Geison (Ciência Particular, 207), aparentemente, o contato inicial de Pasteur
com a doença raiva (ou hidrofobia) se deu por acaso, em 1831, quando tinha apenas oito anos.
187

52

projeto de pesquisa, assim como o estilo de trabalho no laboratório de Pasteur,
é detalhado na tese de doutorado de Pierre Paul Émile Roux (1853-1933),
membro da equipe de Pasteur, defendida em 30 de julho de 1883, na faculdade
de medicina de Paris. Como a data da defesa indica, essa tese não fornece o
panorama completo das pesquisas até se chegar à primeira aplicação da
vacina antirrábica em um ser humano, que ocorreu em 06 de julho de 1885.
No entanto, já o primeiro olhar sobre essa tese revela que, longe de
trabalhar ao acaso, por ‘ensaio e erro’, a equipe de Pasteur colocava perguntas
específicas de pesquisa. Essas perguntas eram formuladas com base numa
revisão minuciosa da literatura disponível sobre os vários aspectos relevantes,
assim como nos resultados da experimentação no próprio laboratório. Desse
modo, a tese de Roux fornece ao estudioso moderno uma visão aparentemente
mais acurada do uso que Pasteur e seus colaboradores fizeram do trabalho de
pesquisadores

anteriores,191

daquela

que

transparece

na

literatura

especializada.
De fato, o texto de Roux comprovou nossa hipótese de trabalho: iniciou
observando que a maioria dos dados descritos em sua tese já haviam sido
publicados por Pasteur nos Comptes rendus da Académie des sciences, isto é,
as comunicações elencadas na cronologia estabelecida por Geison. Sendo
Na ocasião, ele assistiu ao tratamento com ferro em brasa das vítimas do ataque de um lobo,
escutando gritos violentos e aterrorizantes. Ainda segundo Geison, esse episódio traumático na
vida de Pasteur provavelmente justificou seu interesse pela pesquisa sobre a raiva. Por sua
vez, Roux admite que a raiva jamais constituiu um problema de saúde pública, mas o seu
caráter dramático, assim como diversos problemas propriamente patológicos e microbiológicos
(causa escura, grande variabilidade do período de incubação, ausência de lesões
características justificando o quadro clínico) tinham despertado intensa curiosidade entre
médicos e veterinários, resultando em centenas de publicações sobre o assunto. Vide Roux,
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assim, na ocasião, Roux se propunha a anunciar novos resultados, bem como
descrever, em detalhes, o processo da pesquisa, com os conceitos que a
tinham embasado e os métodos desenvolvidos.
A revisão geral da literatura levou Roux a concluir que esta era
extremamente contraditória, especialmente quanto à causa da doença. Para
ele, mais marcante, porém, era a dificuldade dos estudiosos em reproduzirem
os resultados experimentais. Atribuiu esse problema à falta de um método
seguro para transmitir a raiva nas condições de laboratório.192 Como
abordaremos adiante, a questão do método perpassará o programa inteiro de
pesquisas sobre a raiva, realizadas por Pasteur e sua equipe.
Igualmente, a revisão permitiu a Roux afirmar que: 1) a saliva de animal
doente era o ‘material virulento’ utilizado por praticamente todos os
investigadores anteriores para transmitir a raiva no laboratório; 2) o período de
incubação, entre inoculação e manifestação dos primeiros sinais de doença,
era tão variável (de dias a cinco ou mais meses), que nenhum laboratório
poderia dispor dos recursos necessários para um estudo rigoroso da doença;
3) o cão era o animal preferencialmente utilizado como modelo, sendo a
maioria obtida em canis, onde, pode-se presumir, já teriam sido mordidos por
animal hidrofóbico e, portanto, longos períodos de observação eram
necessários antes da utilização.193
Assim, a primeira tarefa a que se propôs a equipe de Pasteur foi
desenvolver um modelo adequado de transmissão experimental da raiva.
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3.2.1 Modelo experimental adequado: o coelho

O ponto de partida dos experimentos pasteurianos com animais e a raiva
foi fornecido pelos trabalhos de P.V. Galtier,194 publicados em 25 de janeiro de
1881, no Bulletin de l’Académie de Médecine. Nesse artigo, Galtier anunciava
ter transmitido raiva, experimentalmente, do cão para o coelho que se teria
tornado uma espécie de ‘reagente’ (réactif) confiável e inofensivo para
determinar o estado de virulência ou não virulência dos vários líquidos
coletados de um animal com raiva.195 Além disso, Galtier afirmava ter
conseguido induzir raiva sucessivamente em outros coelhos, com redução
significativa do período de incubação (18 dias, em média). Ambas as
características tornavam esse modelo singularmente precioso para detectar a
virulência dos vários líquidos. Roux acrescentou que, como vantagem
adicional, já que os coelhos não eram obtidos de canis, não havia risco
potencial de que tivessem sido contaminados com raiva previamente.196
No entanto, informou Roux, diversas objeções tinham sido levantadas
contra o uso de coelhos e, a fim de elucidá-las, a equipe de Pasteur decidiu
estudar e caracterizar a raiva nessa espécie animal. Os resultados confirmaram
a utilidade do modelo, embora o período de incubação continuasse variável, de
14-18 dias a cinco ou mais meses, contra o informado por Galtier. Outros
problemas detectados incluíam: morte dos animais por “acidentes purulentos”
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(infecção no local de inoculação) ou invasão do organismo animal pelos
microrganismos comuns na saliva.197

3.2.2 A saliva como material infectante

Com o modelo animal de experimentação assegurado, o segundo passo
necessário era obter o material para induzir a infecção experimental. Neste
sentido, Roux afirmou que a ideia base de todas as pesquisas sobre doenças
virulentas realizadas no laboratório de Pasteur era sua grande descoberta
sobre a fermentação: “toda fermentação é produzida pelo desenvolvimento de
um organismo microscópico (micróbio) vivo no meio que fermenta”198. Por isso,
o sucesso no estudo da fermentação dependia do isolamento do micróbio em
estado de ‘pureza’, isto é, “separado de todos os outros microrganismos e
semeá-lo em meio fermentativo puro, ou seja, sem qualquer outro germe
vivo”199.
Em 10 de dezembro de 1880, Pasteur foi comunicado da ocorrência de
uma criança com hidrofobia, internada no hospital Saint-Eugénie, que
faleceu.200 Pasteur coletou uma amostra da saliva dessa criança e injetou em
dois coelhos antes de transportá-los ao laboratório. Ambos morreram dentro de
36 horas. A inoculação do sangue extraído desses animais em outros coelhos
e cães induziu sintomas similares neles, que também morreram. Pasteur
atribuiu esses eventos a um novo micróbio, que conseguiu cultivar em meio
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artificial de laboratório, com forma similar àquela do vírus da cólera das
galinhas, mas que apresentava propriedades fisiológicas e patológicas
diferentes. Apesar de não estabelecer uma correlação formal entre esse vírus e
a hidrofobia, inicialmente referiu-se a ele como “micróbio da raiva”201.
Os resultados dessa experiência foram apresentados à Académie des
Sciences em janeiro de 1881, numa comunicação intitulada Sur une maladie
nouvelle provoquée par la salive d’un enfant mort de la rage (Sobre uma
doença nova provocada pela saliva de uma criança morta pela raiva).202 O título
revela que Pasteur, de fato, não tinha estabelecido qualquer vínculo entre o
novo microrganismo e a hidrofobia, embora não descartasse a possibilidade de
uma ‘relação escura’ entre ambos. No entanto, a doença produzida
experimentalmente era muito diferente da raiva comum.203
No artigo Sur la rage (Sobre a raiva), de março de 1881, Pasteur
anunciou ter isolado aquele mesmo vírus na saliva de adultos sadios ou com
outras doenças que não a hidrofobia.204 Como resultado, descartou toda
associação entre este vírus e a raiva, perdendo todo interesse nele como
objeto de estudo.
Em sua tese, Roux observa que, de fato, a saliva não cumpria os
requisitos já mencionados de pureza, mas estava cheia de uma quantidade de
outros microrganismos e sujeira procedente da boca dos animais. Diante desse
fato e da necessidade de identificar o lócus da infecção no organismo, o foco
da pesquisa foi dirigido para outro aspecto que, finalmente, resultaria na
201
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obtenção de material contaminante. No entanto, convém antecipar que a
equipe de Pasteur jamais conseguiu isolar o microrganismo causador da raiva,
que é um ‘vírus’ no sentido atual do termo.205

3.2.3 Localização do microrganismo da raiva

A revisão da literatura especializada mostrou a Pasteur e seus
colaboradores que, de fato, a procura pela localização do vírus da raiva no
organismo dos animais acometidos havia sido foco privilegiado da atenção dos
estudiosos anteriores, sendo as glândulas salivares o material mais
frequentemente investigado. No entanto, todas as tentativas tinham sido
infrutíferas, incluindo aquelas utilizando sangue, músculo animal (ingerido pelos
animais ou injetado) e a suposta transmissão vertical de mãe para feto.206
Roux menciona que ‘certo Rossi’, de Turim, tinha anunciado sucesso em
transmitir hidrofobia a partir da inserção subcutânea (SC) de um fragmento de
nervo crural de um gato vivo acometido pela raiva. No entanto, todas as
tentativas de reproduzir esse achado tinham sido estéreis. Apesar disso, a
convicção mantinha-se: os sintomas da doença originavam-se no sistema
nervoso, tudo indicava que o vírus se propagava pelo sistema nervoso até
produzir a paralisia final. A convicção geral era tão forte, que o vírus havia sido
comparado aos venenos que afetavam ‘a substância nervosa’207.
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Em 1879, Paul H. Duboué [de Pau] (1834-1889) publicou o livro De la
physiologie pathologique et du traitement rationnel de la rage (Da fisiologia
patológica e do tratamento racional da raiva), no qual colocava a hipótese
teórica de que o vírus se propagava através dos nervos periféricos do local da
mordedura até os centros nervosos e, de lá, centrifugamente até as glândulas
salivares. Roux desqualifica essa hipótese como ‘mera especulação’, na
medida em que Duboué não tinha demonstrado a presença do vírus nem no
sistema nervoso central nem nos nervos periféricos. Igualmente, observou que
muitos outros haviam tentado demonstrar experimentalmente a virulência
(capacidade de comunicar a doença) da matéria nervosa, também sem
sucesso.208
Naquele momento, Pasteur decidiu focar a pesquisa na identificação da
infecção no sistema nervoso. O primeiro experimento foi realizado em 24 de
dezembro de 1880, a partir do líquido cefalorraquidiano (LCR) coletado de um
homem que faleceu de hidrofobia 26 horas mais tarde.209 Como no exemplo
descrito antes, dois coelhos foram inoculados por via SC, sendo que um deles
manifestou sintomas dois meses mais tarde e outro não evidenciou qualquer
alteração.210 Depois, inoculou-se LCR e material coletado do bulbo raquidiano
em cães e coelhos: todos apresentaram raiva. Pasteur, então, inferiu que o
vírus se localizava no bulbo de modo tão abundante quanto na própria
saliva.211 Além disso, observou Roux, embora a administração SC não
assegurasse as condições de pureza necessárias, os resultados eram bem
208
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mais relevantes que os obtidos com o uso de saliva. Nesse sentido, Roux
enfatiza: o motivo para o grupo de Pasteur ter sido bem sucedido no trabalho
com doenças virulentas era a observação do máximo cuidado com a pureza
das amostras e dos materiais de trabalho (esterilização).212
Contudo, apesar dos avanços no percurso, nem todos os cães ou
coelhos eram acometidos pela doença e os que eram, tinham o período de
incubação extremamente variável ou excessivamente prolongado. Assim, o
método ainda não era seguro para a pesquisa que se tencionava realizar.213
Surgiu, então, a seguinte ideia: se a doença acomete os centros nervosos, por
que não inocular o material infectante diretamente na sede da doença, isto é,
na superfície do cérebro?
Os experimentos com inoculação na cavidade aracnoide através de
trepanação tiveram, de fato, os resultados esperados: os animais eram
efetivamente contaminados e o período de incubação reduzido para seis a 15
dias, isto é, praticamente desprezível.214 Como contraprova, fez-se com que os
cães infectados através desse procedimento mordessem outros cães e coelhos
sadios, que apresentaram o quadro habitual da hidrofobia natural.215 O
experimento foi repetido com cobaias, obtendo-se os mesmos resultados.
Desse modo, ficou estabelecido: o bulbo raquidiano de ser humano
morto por raiva era sistematicamente virulento, tal como demonstrado
experimentalmente.216 Quanto a sua extensão, os mesmos resultados foram
obtidos ao se testarem os hemisférios cerebrais, cerebelo, medula espinhal,
212
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nervos periféricos, corpo caloso e glândulas salivares – neste último caso,
através do acometimento dos núcleos dos nervos hipoglosso, lingual e
trifacial.217 Além disso, foi comprovado que o material conservava sua
virulência no cadáver protegido do ar e mantido a 12 ºC por três meses, ou
seja, enquanto não entrasse em putrefação.218
Os resultados foram publicados por Pasteur e Thuillier em 1882, no
artigo Nouveaux faits pour servir à la connaissance de la rage (Novos fatos
úteis para o conhecimento da raiva). Nesse texto, Pasteur e Thuillier afirmaram
que “o método [utilizado] baseava-se, em parte, no fato do vírus localizar-se no
sistema nervoso central e em parte, que de lá poderia ser recolhido em bom
estado”219. Em segundo lugar, afirmaram que “o material cerebral inoculado
produz a raiva rapidamente”220 e trataram da diferença entre os tipos de
hidrofobia que poderiam acometer os animais.221

3.2.4 O modelo completo

Com os novos resultados, a equipe de Pasteur avaliou que estava em
posse de todos os elementos necessários, no grau de pureza adequado, para
investigar a propagação do vírus no organismo do animal acometido. Roux
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destaca a adequação das condições experimentais desenvolvidas, por
contraposição a outras duas alternativas.
Uma das possibilidades correspondia às tentativas de investigadores
prévios, infrutíferas, de inoculação de material coletado de um ser humano em
cães e coelhos, sendo que no caso da equipe de Pasteur, três cães tinham
sido inoculados mediante trepanação e todos eles tinham sido acometidos,
apenas depois de doze dias. Na sequência, o material extraído dos cães tinha
sido inoculado em coelhos, sem apresentar nenhuma alteração no grau de
virulência.222
Outra alternativa era a teoria de Duboué, que sustentava que o período
de incubação dependia do tempo necessário para o vírus se propagar, através
dos nervos, até os centros nervosos. A respeito disso, observou Roux, “embora
sem negarmos [essa possibilidade] nos parece pouco provável”, porque: 1)
como o vírus iria percorrer os nervos sem dar sinais de sua presença?; 2) a
inoculação de um fragmento de nervo deveria comunicar a raiva tão
certamente quanto o bulbo raquidiano, o que não era o caso.223
Ficava pendente, então, comparar a inoculação pela aracnoide à via
intravenosa (IV). Os experimentos demonstraram que a injeção de uma
suspensão de material do bulbo raquidiano nas veias de cão induzia doença
em todos os casos, depois de 15 a 20 dias, ou seja, tal como o procedimento
através de trepanação. Mas a forma de doença que aparecia era a paralítica,
ou variantes muito raras, jamais vistas em casos de hidrofobia natural. Apesar

222
223

Roux, 35.
Ibid., 36.

62

disso, nesse momento, Pasteur e seu grupo consideraram a propagação
sanguínea como a hipótese mais provável.224

3.2.5 Confirmação anatomopatológica

A confirmação das hipóteses produzidas ao longo desses três primeiros
anos de trabalho sistemático com a hidrofobia requeria a identificação de
lesões específicas. Roux admite, porém, que depois de incontáveis autópsias,
a maioria focando o sistema nervoso, nenhum padrão característico pode ser
detectado, “apenas uns pequenos pontos, extremamente pequenos, quase
imperceptíveis”, também presentes no LCR. E pergunta: “Serão [eles] o
vírus?”225.

3.2.6 Cura, não recidiva e imunidade

De acordo com a literatura disponível, informa Roux, existiam casos de
cura da hidrofobia. Nada indicava, porém, se os sobreviventes haviam
desenvolvido imunidade (immunité). A esse respeito, no momento de
elaboração da tese, havia no laboratório de Pasteur quatro cães hidrofóbicos
inoculados com o material infectante, repetidas vezes, pela aracnoide e via IV,
que sobreviveram, embora a virulência do material persistisse inalterada, como
demonstrou a morte de outros cães utilizados como controle.226
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Além disso, Galtier havia relatado sucesso na imunização de carneiros
através de injeção IV de saliva de cão raivoso. Roux afirma que “esses
resultados eram importantes demais como para que não tentássemos
reproduzi-los no laboratório de Pasteur em cães”227.
Foi realizado, então, um experimento comparativo, com várias
repetições: injetou-se, em cães, primeiro 1 cm3 de saliva de animal hidrofóbico,
sem observar qualquer alteração. Em seguida, injetou-se uma pequena
quantidade de material infectante extraído do bulbo raquidiano por via IV,
sendo que todos os animais desenvolveram a doença. Mais tarde, o mesmo
material foi administrado por trepanação: todos morreram de raiva praticamente
ao mesmo tempo em que os cães controle, que não tinham sido previamente
inoculados com saliva por via IV.

3.2.7 Atenuação e imunidade

As experiências anteriores de Pasteur e seus colaboradores com a
cólera aviária haviam indicado um fato fundamental: a virulência do micróbio
podia ser modificada (aumentada ou diminuída) através de passagens seriadas
pelos organismos vivos. Tal como Jenner,228 Pasteur acreditava que essas
passagens induziam alterações reais nas propriedades dos microrganismos.229
Sobre essa base, a etapa seguinte do trabalho consistiu num programa
sistemático de passagens seriadas, através de inoculação, demonstrando que
a transferência sucessiva do material infectante através de vários organismos
227
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aumentava ou diminuía a virulência do micróbio, em função da espécie testada.
A respeito do assunto, Pasteur explicou:

“[...] fizemos a passagem do vírus rábico de um cão para um
macaco e depois realizamos sucessivas passagens desse vírus em
macacos. Na passagem do vírus do macaco para outro macaco, a
virulência se atenua.”230
Em outro caso, afirmou: “a virulência do vírus rábico aumenta quando o
vírus é passado de coelho para coelho e de cobaia para cobaia” 231. A síntese
dos resultados desses testes é descrita na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados das passagens do vírus da hidrofobia pelas espécies, em
relação à virulência.232

Passagem por espécie

Espécie receptora

Virulência

Coelho

Cão

Aumento

Coelho

Coelho

Atenuação

Coelho

Cobaia

Aumento

Cobaia

Cão

Aumento

Cobaia

Cobaia

Aumento

Cobaia

Coelho

Aumento

Macaco

Cão

Atenuação

doadora
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Em 25 de fevereiro de 1884, Pasteur apresentou uma Nouvelle
communication sur la rage (Nova comunicação sobre a raiva) à Académie des
sciences. Informou que a hidrofobia poderia ser comunicada para animais
sadios através de injeção de material encefálico por via IV, enquanto que a
administração de saliva ou sangue não induzia à doença. Igualmente, discutiu
o achado de cães que, espontânea ou acidentalmente, eram resistentes à
raiva. A esse respeito, opinou: “acredito que os cachorros não nascem
refratários à hidrofobia, por isso estamos procurando uma maneira prática de
dar a característica da resistência ao maior número de cães”233. De acordo com
Pasteur, a existência de cães resistentes confirmava que a hidrofobia tinha o
traço característico das doenças virulentas, como a varíola: não se manifestava
em hospedeiros que tivessem sobrevivido ao ataque inicial da doença. Até
aquele momento, tinham sido realizados mais de 200 experimentos.
Baseado em sua experiência anterior, Pasteur predisse que o contato
com o vírus rábico poderia induzir resistência em cães. Afirmou que o ‘estado
refratário’ do organismo poderia ser obtido através da inoculação de vírus de
diferentes virulências.234 Começou a planejar um método para proteger os cães
da hidrofobia: atenuar vírus da raiva para que gerasse no animal uma doença
benigna, posto que “se a raiva se manifestar com sintomas benignos, ela não
reincide num mesmo organismo”235.
A obtenção bem sucedida desse método, testado em 23 cães, foi
anunciada numa nova comunicação à Académie des sciences, três meses
mais tarde, em 19 de maio de 1884, chamada Sur la rage.

Devia ser
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observado, admitiu Pasteur, o fracasso das tentativas de isolar o micróbio da
raiva em meio de cultura artificial. O detalhe dos procedimentos foi revelado da
seguinte maneira:236

“A virulência foi reduzida pela passagem de macaco para
macaco e o vírus foi, então, transferido para o cão, para coelho e
para a cobaia, estando atenuado. A redução por passagens em
macacos pode ser facilmente vista, a ponto de nunca darmos a raiva
por inoculações aos outros animais. No entanto, o vírus atenuado
cria para o animal a refratariedade à raiva.”237

Ou seja, através das passagens, a virulência do micróbio era atenuada
até chegar a uma forma estável, que poderia ser utilizada com fins preventivos
em cães. Pasteur ponderou que se todos os cães fossem vacinados, a raiva
poderia ser totalmente eliminada.
Ao longo de três anos, Pasteur e sua equipe realizaram quase mil
experimentos com o fim de produzir uma vacina antirrábica.238 Pasteur dispôsse, então, a realizar experimentos comprobatórios públicos, solicitando ao
Ministro da Instrução Pública da França que nomeasse uma comissão para
emitir um parecer sobre seu trabalho com a raiva.239
Pasteur propôs que se realizassem dois conjuntos de experimentos: 1)
20 cães vacinados e 20 cães não vacinados deveriam ser submetidos a
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mordidas de cães hidrofóbicos; 2) mesmo protocolo, mas os animais seriam
infectados pela raiva através do método da inoculação intracraniana.240 Pasteur
esperava que, no primeiro experimento, os 20 cães vacinados se tornassem
resistentes à hidrofobia, enquanto que os 20 cães não vacinados adoeceriam
e, no segundo experimento, que os 20 cães vacinados resistissem à raiva e os
20 não vacinados morreriam.241
Os resultados não foram publicados oficialmente; Pasteur apenas
comentou que tinham sido, em geral, favoráveis,242 com o que passou a
antecipar a proteção humana através do mesmo método:
“Depois das experiências, por assim dizer, cheguei a um
método profilático, próprio para ser praticado, e o seu sucesso entre
os cães já é notável e suficiente como para que eu confie em sua
aplicação em todas as espécies de animais e até mesmo em
homens.”243

3.2.8 O tratamento de Joseph Meister

Em 1885, no trabalho Méthode pour prévenir la rage après morsure
(Método de prevenir a raiva após a mordida), Pasteur apresentou à Académie
des Sciences o primeiro caso de tratamento preventivo em seres humanos.
Pasteur relatou que, em 6 de julho de 1885, duas pessoas vindas da Alsácia
com históricos semelhantes de ataque por cão raivoso e com mordidas no
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corpo, apresentaram-se em seu laboratório.244 Um dos pacientes era Joseph
Meister (1876-1940), de nove anos de idade que, de imediato, despertou tanta
preocupação em Pasteur, que relatou o caso ao médico e professor Edme
Alfred Vulpian (1826-1887) e solicitou o apoio e a supervisão do Dr. Joseph
Grancher (1843-1907), pediatra e professor.245 Os três concordaram que, muito
provavelmente, o menino morreria. Então, Pasteur tomou a decisão de vacinálo: “a morte desta criança era inevitável, portanto, decidi tentar, em Meister, o
método que estava testando nos cães”246.
Foram ministradas, na dobra da pele do abdome superior, injeções de
0.5 cm3 de medula de coelho morto de hidrofobia, de acordo com o protocolo
descrito na Tabela 3.
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Tabela 3. Protocolo de tratamento de Joseph Meister.247

Data

Horário Coelho morto em Conservação da medula

06 de julho 20 horas

21 de junho

por 13 dias

07 de julho 09 horas

23 de junho

por 14 dias

07 de julho 18 horas

25 de junho

por 12 dias

08 de julho 09 horas

27 de junho

por 11 dias

08 de julho 18 horas

29 de junho

por 9 dias

09 de julho 11 horas

01 de julho

por 8 dias

10 de julho 11 horas

03 de julho

por 7 dias

11 de julho 11 horas

05 de julho

por 6 dias

12 de julho 11 horas

07 de julho

por 5 dias

13 de julho 11 horas

09 de julho

por 4 dias

14 de julho 11 horas

11 de julho

por 3 dias

15 de julho 11 horas

13 de julho

por 2 dias

16 de julho 11 horas

15 de julho

por 1 dia

No final do tratamento, Meister conseguiu resistir e sobreviver. De
acordo com Pasteur, “ele se livrou da hidrofobia que se desenvolveria a partir
das mordidas do cão e, além disso, livrou-se da hidrofobia inoculada durante o
tratamento”248. Assim, Pasteur concluiu que seu método de tratamento
preventivo

para

a

hidrofobia

era

efetivo,249

sendo

que

implicava

simultaneamente em cura e prevenção: hipoteticamente, as inoculações
representavam o tratamento necessário para que a doença não manifestasse
seus sintomas letais após ter sido transmitida pela mordida.
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3.2.9 As bases do tratamento

Após o tratamento de Joseph Meister houve uma mudança radical no
método utilizado por Pasteur para prevenir a hidrofobia em cães, entre julho de
outubro de 1885. Essa mudança foi descrita em detalhes na comunicação à
Académie des sciences, na sessão de 26 de outubro de 1885. Ele explicou
que, embora o método utilizado previamente representasse um avanço, era
mais “um progresso científico, do que prático”,250 pelos seguintes motivos: 1) o
método anterior alcançava sucesso só em 15-16 cães de cada 20; 2) para
reforçar o estado refratário, era inoculado, em último lugar, vírus controlado de
alta virulência, o que exigia um período de observação posterior de três a
quatro meses, para certificar o estado de refratariedade à raiva.251
Assim, o método era pouco prático para uso imediato em caso de
mordedura, além de pouco seguro.252 Diante dessas circunstâncias, a partir de
novembro de 1882, o grupo de Pasteur dedicou-se à procura de um método
profilático prático e imediato, que parecia, em julho de 1885, estar
suficientemente demonstrado, a ponto de poder ser utilizado em seres
humanos. Esse método, segundo Pasteur, tinha dois pilares de suporte, um
‘prático’ e outro ‘científico’. O pilar prático dizia respeito ao modo de obter um
vírus com virulência estável e capaz de desenvolver raiva num breve período
de tempo:
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“A inoculação no coelho, através de trepanação, sob a duramáter, de medula rábica de cão com raiva da rua, sempre produz
raiva nesses animais depois de um período médio de quinze dias,
aproximadamente. Ao se passar o vírus desse primeiro coelho para
um segundo e deste, para um terceiro e assim sucessivamente,
através do modo de inoculação mencionado, manifesta-se uma
tendência cada vez mais marcada de diminuição da duração da
incubação da raiva nos coelhos sucessivamente inoculados. Depois
de vinte a vinte e cinco passagens de coelho para coelho, encontrase períodos de incubação de oito dias, o que se mantém ao longo de
uma nova série de vinte a vinte e cinco passagens. A seguir,
alcançou-se um período de incubação de sete dias, que se
reencontra com regularidade marcante ao longo de uma série de
passagens, chegando até a nonagésima. É esse o número no qual
estou neste momento [...]”253

Portanto, esse procedimento colocava uma forma do vírus de pureza
absoluta à disposição permanente, sendo que fornecia medulas rábicas de
virulência constante – como indicado pela estabilidade do período de
incubação. Essa seria a base do que Pasteur considerava o pilar ‘científico’ do
método:
“Quando fragmentos de alguns centímetros de comprimento
são retirados dessas medulas, com as maiores precauções de
pureza quanto possível, e são suspensos em ar seco, a virulência
desaparece lentamente nessa medula até se extinguir totalmente. O
período até a extinção da virulência varia em certo grau em função
da espessura dos fragmentos de medula, porém mais especialmente
em função da temperatura exterior. Quanto mais baixa a
temperatura, tanto mais duradoura a conservação da virulência.”254
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Numa nota, Pasteur observou que, ao contrário, quando os fragmentos
de medula eram protegidos do ar e mantidos úmidos, a virulência se
conservava inalterada ao longo de vários meses.
Os ‘pilares’ referidos serviram, então, para sustentar o método capaz de
“tornar o cão seguro para raiva num período relativamente breve de tempo”255:

“Numa série de vidros, cujo ar é mantido no estado seco
através de fragmentos de potassa depositados no fundo do vidro,
suspende-se, todo dia, um fragmento de medula rábica fresca de
coelho morto por raiva, raiva desenvolvida depois de sete dias de
incubação. Todo dia, igualmente, inocula-se sob a pele do cão uma
seringa Pravaz cheia de caldo esterilizado, no qual foi dissolvido um
pequeno fragmento de uma dessas medulas em dessecação,
começando por uma medula de número de ordenamento o bastante
afastado do dia em que se realiza a operação, para se ter certeza de
que tal medula não é virulenta em absoluto. [...] Nos dias seguintes,
se realiza a mesma operação com medulas mais recentes, a
intervalos de dois dias de separação, até se chegar a uma última
medula, muito virulenta, colocada por apenas um ou dois dias no
vidro.”256

Através desse método que utilizava fragmentos de medula seca (Figura
4) era possível tornar cães refratários à raiva, induzida tanto mediante
inoculação subcutânea ou cerebral via trepanação. No momento do tratamento
de Meister, Pasteur afirmou que 50 cães já tinham sido tratados desse modo,
com sucesso.

255
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Figura 4. Pasteur segurando frasco com fragmento medular suspenso.257

Quanto à interpretação feita desses achados, na comunicação de
outubro de 1885, Pasteur indicou que só abordaria alguns aspectos
preliminares para que se compreendesse o sentido dos experimentos que
vinha realizando.258
Desse modo, explicou que, diante dos resultados, a primeira
interpretação possível era que a exposição ao ar progressivamente reduzia a
intensidade da virulência, até se tornar completamente nula. Depois, que o
método profilático baseava-se na aplicação inicial de vírus não virulento,
257
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seguida

de

material

progressivamente

virulento.

No

entanto,

surpreendentemente, afirmou que mostraria mais tarde que os fatos
discordavam de tais interpretações, afirmando: “vou demonstrar que o aumento
no período de incubação não diminui a virulência, mas a quantidade de vírus
rábico contido na medula”259.
Infelizmente, a documentação disponível indica que Pasteur nunca
ofereceu tal demonstração.260 Diante do analisado no presente trabalho, podese pensar que Pasteur não havia renunciado à identificação do elusivo micróbio
da raiva e que, ao contrário, esperasse que, tendo sido identificado, pudesse
ser sujeito a análise quantitativa.
Pasteur descreveu, todavia, uma terceira hipótese explicativa, que
também prometeu analisar mais extensamente e com base em resultados
experimentais, em outra oportunidade – o que tampouco aconteceu.
Desde a época das pesquisas sobre a cólera das galinhas, Pasteur
acreditava que os micróbios produziam “material capaz de impedir seu próprio
desenvolvimento”, sem jamais poder evidenciar uma tal “espécie de
[auto]veneno”.261 Como base experimental, mencionou os trabalhos sobre a
erisipela do porco,262 cujo micróbio crescia muito fracamente em cultura,
levando a acreditar que “imediatamente é gerado um produto que inibe o
desenvolvimento desse micróbio, tanto cultivado em contato com o ar, quanto
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no vazio”263. Igualmente, seu antigo assistente, J.L. Raulin (1836-1896) havia
mencionado em sua tese de doutorado, que o fungo Aspergillus niger
desenvolvia uma substância que inibia parcialmente seu crescimento quando o
meio nutritivo carecia de sais de ferro.264
Com base nesses dados, Pasteur questionou:

“Poderia ser que aquilo que constitui o vírus rábico seja
formado de duas substâncias distintas e que, do lado daquela que é
viva, capaz de pulular pelo sistema nervoso, haja outra não viva,
com a faculdade, quando em proporção conveniente, de inibir o
desenvolvimento da primeira?”265

Na sequência, Pasteur realizaria apenas outras quatro comunicações
substanciais na Académie des Sciences, relacionadas com a profilaxia
antirrábica. Três delas, mormente, reportaram dados estatísticos (frequências
simples) de casos tratados com sucesso ou não.266 Como curiosidade, é
interessante observar que uma dessas comunicações foi realizada por Pasteur
em nome do Imperador Dom Pedro II, membro estrangeiro da Académie.
Nessa condição, havia enviado a Pasteur uma coleção de doze fotografias do
Instituto Pasteur estabelecido no Rio de Janeiro, assim como um relato
estatístico de casos ali atendidos. O Instituto carioca era dirigido pelo médico
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Ferreira dos Santos, que havia passado um longo período em Paris,
aprendendo o método diretamente com a equipe de Pasteur.267
Na quarta comunicação, datada de 2 de novembro de 1886,268 além de
dados estatísticos,269 Pasteur anunciou um método de profilaxia pósmordedura mais intensivo, para os casos de ataques na face ou profundos.
Esse método consistia em três ciclos, ao longo de dez dias, de injeção de
medula de coelho, em todos os três, das medulas mais antigas (14º dia) às
mais frescas (um dia). Reafirmou igualmente, contra objeções levantadas, que
a imunização dos cães era certamente alcançada quando, imediatamente
depois da inoculação intracraniana de vírus selvagem, através de trepanação,
estes eram diariamente vacinados. Assim, ressaltou que o sucesso da
vacinação animal pré-mordedura dependia da rapidez e intensidade da
vacinação, a tal ponto que “a imunidade assim conferida é a melhor prova da
excelência do método”270.
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CONCLUSÃO

“Somente os seres humanos guiam o seu
comportamento por um conhecimento daquilo que
aconteceu antes de terem nascido e uma ideia
preconcebida daquilo que aconteceu que pode
ocorrer depois de estarem mortos; por isso, apenas
os humanos encontram o seu caminho através de
uma luz que ilumina mais do que o pedaço de terra
que pisam.”
P.B. e J. S. Medawar, The Life Science – 1997

Como foi apontado, o conceito de vacinação teve sua base na prática
religiosa na China do século X, sendo originalmente chamada de variolação.
De acordo com nossas análises, a variolação praticada no leste Indiano, num
contexto ritualístico, chegando, eventualmente à Turquia, como prática
profilática empírica, serviu de molde para a operação que os médicos, na
Inglaterra, nomearam de inoculação, a partir de 1722. Entretanto, observamos
que esse conceito se fundamentou cientificamente através dos experimentos
de Jenner que verificou, entre outras coisas, a passagem do material
contaminado entre espécies com a finalidade de proteger contra uma doença, a
saber, a varíola, criando a vacina em 1796. Essa passagem interespecífica não
foi evidenciada nos experimentos de nenhum outro pesquisador posterior, até
que Pasteur, após seus trabalhos iniciais com a fermentação, instituiu uma
técnica de inoculação em animais que atenuava os vírus, baseado no fato que
a redução da patogenicidade resultava em imunogenicidade.
Como pudemos conferir, a prática visando a proteção humana, no
século X, em cultos religiosos, onde material contaminante era introduzido no
78

corpo de pessoas saudáveis por sacerdotes chineses, constituiu-se como uma
prática popular específica feita por mulheres turcas em cerimônias até o
momento em que o sucesso desse procedimento tornou-se interessante para
os médicos britânicos, no século XVIII, através da comunicação de Lady Mary
Montagu, em 1721, sobre o grande número de pessoas que pareciam estar
protegidas.
Já o domínio da prática de inoculação pelos médicos foi disseminado a
partir de tratados de medicina preventiva, como os de John Haygarth, Richard
Mead e George Baker, abordados no capítulo 1 deste trabalho, datados da
segunda metade do século XVIII. Em 1796, com a apropriação da técnica pelos
médicos, Edward Jenner, que havia sido instruído pelo cirurgião John Hunter,
postulou e submeteu a rigoroso teste experimental a hipótese de que a
inoculação de material purulento bovino protegeria contra a doença humana,
utilizando-se da passagem de material humano em até 5 pessoas. Até 1801,
Jenner escreveu e publicou quatro obras sobre a vacina contra a varíola,
analisadas no capítulo 2, estabelecendo-se, assim, como o criador do primeiro
agente imunizante, que denominou como um derivativo do termo ‘vaca’.
No início do século XIX, a disseminação da profilaxia foi apoiada por
diversos governos com políticas favoráveis para a medida de vacinação que
poderia, então, reduzir o devastador efeito das epidemias em suas
populações.271
De fato, a vacina reduziu, por quase oitenta anos, a incidência de casos
e a taxa de mortalidade da varíola, principalmente porque a vacinação tornou-

271

Lombard, et al. “Brief History of Vaccines”, 31.

79

se compulsória e obrigatória.272 Mas, como procuramos pontuar, foi através de
Pasteur, na França, que a vacinação se estendeu para além da prevenção
antivariólica. Admitindo o legado de Jenner, Pasteur alargou o escopo das
pesquisas, para que houvesse a possibilidade de elaboração de uma vacina
para cada doença contagiosa. Em 1880, Pasteur informou sua descoberta do
método protetor de aves contra a cólera aviária, obtido por meio da atenuação
dos vírus. Em 1881, a equipe que pesquisava vírus, composta por Pasteur,
Roux e Chamberland, entre outros, dedicou-se a desenvolver, através do
mesmo método de atenuação, outra vacina para proteger os animais contra o
carbúnculo.273
Como buscamos esclarecer no capítulo 3, ao compreender bem o que
seriam experimentos de atenuação dos vírus, Pasteur viu-se diante de uma
linha de pesquisa inédita: a profilaxia antirrábica humana. Além disso, Roux
compilou uma série de estudos que resultaram em sua tese de doutorado, na
Faculdade de Medicina de Paris, acerca desse assunto, intitulada Des
nouvelles acquisitions sur la rage. Contudo, seguindo essa linha, os cientistas
encontraram obstáculos e controvérsias dentro do laboratório e críticas fora
dele.
Levando em conta as diferenças próprias ao contexto histórico-científico,
é válido enfatizar alguns elementos comuns entre Jenner e Pasteur que se
revelaram como continuidades, por exemplo: a passagem da mesma doença
entre diferentes espécies, a atenuação da virulência pela passagem
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interespecífica, a verificação da não recidiva da doença nos indivíduos
vacinados e a constatação do efeito imunizante da vacina.
No presente trabalho, mostrou-se como os trabalhos de Jenner
representaram a primeira tentativa científica de controlar doenças infecciosas
pelo uso deliberado da vacinação.274
Já Pasteur comunicava-se frequentemente com a Académie des
Sciences de Paris, publicando suas pesquisas relacionadas à química. Seus
trabalhos científicos estiveram direcionados para otimização sanitária da
França. Favoravelmente, no final do século XIX, ele consagrou o uso da
palavra vacina para designar todos os compostos existentes e futuros que
envolviam microrganismos tratados em laboratório para evitar e prevenir
doenças, na intenção de proteger tanto animais, quanto seres humanos.
A ideia da passagem da doença entre diferentes animais foi
demonstrada por Jenner, que afirmava que “a varíola faz seu progresso de um
cavalo ao úbere de vacas e então, das vacas para os humanos”275. Essa ideia
significou, para Pasteur, quase cem anos depois, a possibilidade de testar a
transferência em laboratório mas, dessa vez, da cólera aviária, do carbúnculo e
da hidrofobia, o que resultou em efeitos distintos nos coelhos, cães, macacos e
porquinhos-da-Índia.
Tal como Jenner acreditava, a transferência da varíola da vaca para o
humano modificava o vírus em algum aspecto, de modo que, ao chegar ao ser
humano, a doença era capaz de conferir proteção. Essa teoria foi reafirmada
por Pasteur, a partir de 1881, através do conceito de atenuação viral, nos
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casos da cólera aviária, do carbúnculo e da hidrofobia através de seu próprio
método de passagens seriadas em laboratório.
Em segundo lugar, ambos, Jenner e Pasteur, verificaram a não recidiva
das doenças virulentas e, com isso, inocularam a doença benigna, em forma de
vacina, para que a doença prejudicial não se manifestasse.
Convém lembrar que, igualmente, ambos idealizaram um efeito protetor
e explicaram por que era de capital importância considerar a vacina na
prevenção de doenças. Mesmo quando os conceitos jennerianos já haviam
sido compreendidos, aperfeiçoar as medidas preventivas era considerado de
suma importância para a conservação da saúde nas populações. Reiteramos
que, mais tarde, Pasteur foi incumbido de preservar o estado sanitário em Paris
e o fez ciente das realizações de Jenner, desenvolvendo um modelo que
aplicou a outras doenças e determinou a elaboração de mais vacinas com
formulações diversas.
Ao longo de três capítulos, explicitou-se como a trajetória da vacina
implicou diferentes contextos, tais como o ritualístico, o empírico e o científico.
Para além dos estudos tradicionais, mais preocupados em estabelecer
prioridades na descoberta, procurou-se evidenciar a real contribuição dos
vários personagens envolvidos, através da análise da documentação
disponível.
Nesse contexto, não pode omitir-se o fato de que Pasteur não trabalhou
sozinho, mas com uma equipe altamente treinada e qualificada. No presente
trabalho, também foi demonstrada a importância crucial da participação de
Émile Roux, Charles Chamberland e Louis Thuillier no desenvolvimento da
vacina contra a raiva.
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