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Resumo 

 

A febre amarela, uma doença antes restrita apenas à região de litoral, 

atinge São Paulo, após 1889, deixando a cidade de Santos para atingir regiões 

do interior do Estado, tornando-se, para médicos e autoridades, um problema 

ainda maior, por não se restringir ao doente, mas também causar problemas de 

ordem social e econômica. As epidemias da doença levaram à restrições de 

imigração, afetando o comércio das regiões e provocando pânico nas 

populações locais onde ela se manifestava. Nesta tese, foram estudados 

documentos oficiais e publicações médicas com o objetivo de identificar as 

epidemias de febre amarela que atingiram São Paulo próximo da virada do 

século XIX para o XX, as ações tomadas para sua contenção, assim como 

compreender em que se baseavam tais ações. As ações recomendadas para a 

sua contenção estavam, inicialmente, baseadas nos pressupostos de higiene e 

assim permaneceram até 1901. Com o estabelecimento do papel do mosquito 

na transmissão da doença, o Serviço Sanitário de São Paulo, sob a direção de 

Emilio Marcondes Ribas, centra suas ações no extermínio do inseto como 

forma de debelar a febre amarela, conforme exposto nas novas Instruções 

Sanitárias, publicadas em 1903. Esta pesquisa permitiu verificar como Emilio 

Ribas vai constituindo a base de medidas sanitárias que contiveram a febre 

amarela em São Paulo. 

 

 

Palavras Chaves: Historia da ciência. Medicina e Saúde no Brasil. Febre 

Amarela. Serviço Sanitário de São Paulo.  Emilio Ribas. 



 

 

Abstract 

Yellow fever a disease before limited only the region of the coast after in São 

Paulo and after 1889 leaves the city of Santos and reaches regions of the inside 

of the State of São Paulo, becoming for doctors and authorities a still bigger 

problem, for not restricted to the sick person, but also causing problems of 

social and economic order. The epidemics of the disease had taken immigration 

restrictions, affecting the trade of the regions and starting a panic of local 

populations where it revealed. In this thesis official documents were studied and 

medical publications, with the objective to  identify the epidemics of yellow fever 

that had reached São Paulo close to the turn of century 19th  for the 20th , the 

actions taken for its containment as well as in that were based such actions. 

Recommended actions for its containment initially were based on the hygiene 

presuppositions and had remained up to 1901. With settlement of the function 

of mosquito in the transmission of disease, the Sanitary Service of São Paulo, 

under direction of Emilio Marcondes Ribas, centers around its actions in the 

extermination of insect as form to tackle yellow fever, as explained further 

Sanitary Instructions published in 1903. This research allowed to verify as 

Emilio Ribas is going to constitute base of sanitary measures that had 

contained  yellow fever in São Paulo. 

 

Keywords: History of Science, Sanitary Services of São Paulo, Medicine and 

Health in Brazil, Yellow Fever, Emilio Ribas. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a febre amarela tem seus primeiros registros epidêmicos em 

Pernambuco, na segunda metade do século XVII, numa publicação de 1681, 

intitulada Trattado Único de Constituição Pestilencial de Pernambuco, escrita 

pelo médico Joaquim Ferreira Rosa1. Por mais de 150 anos, não houve 

registros de novas epidemias no país.  

Os estudos sobre as doenças que atingiam o Brasil durante o século XIX 

e até as primeiras décadas da República apontam que a ocorrência de 

epidemias, como cólera, tifo e febre amarela provocava muitos problemas, que 

não estavam restritos às questões de saúde. As epidemias afetavam a 

distribuição da população pelos espaços urbanos e, ainda, os processos de 

imigração. À época, essa era uma questão bem importante, pois com o 

desenvolvimento de atividades econômicas, havia a demanda por mais mão-

de-obra em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que abriam suas portas 

para a entrada dos imigrantes, vindos de países europeus como Itália, 

Portugal, Espanha, Alemanha, dentre outros. No entanto, os imigrantes eram 

os mais afetados por doenças infecciosas, e a febre levaria muitos a óbito. A 

morte do imigrante criava problemas nas relações entre os países de origem e 

o Governo do Brasil, e também de ordem financeira, pois muitos dos que aqui 

aportavam tinham as suas passagens custeadas pelos futuros patrões, que 

eram subsidiadas pelos Governos Estaduais do Brasil  

                                                 
1 Médico português que, a convite da Coroa, produziu o documento que trata dos problemas 

gerados por uma febre pestilencial que atingia a cidade de Olinda. Neste trabalho, Rosa 
apresenta os motivos, as causas e propõe maneiras para se conter a doença. Em seu 
trabalho, para muitos pesquisadores, as descrições dos sintomas, caracterizam a febre 
amarela. Franco, A História da Febre Amarela no Brasil, 8-18 
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Os dados sobre a doença mostravam que ela era restrita às regiões 

litorâneas. Em 1850, atingiu a cidade e o porto de Santos, que era a entrada 

dos imigrantes e materiais, e a saída de um dos principais produtos de 

exportação do país: o café.  A partir da intensa movimentação, que acontecia 

entre os centros de produção de café, a Capital e a região do porto, fez mudar 

essa percepção. Em 1889, uma grande epidemia ocorreu em Santos e parece 

que o trânsito de pessoas, faz a febre amarela chegar à Capital e, dali, de 

modo mais intenso, a algumas regiões do interior do estado, atingindo os 

grandes centros de produção de café. Nessa época, foram intensas as buscas 

por uma causa provável da manifestação da doença. 

Nas regiões agora atingidas pela febre amarela, o medo da “morte” 

provocava o êxodo dos moradores de muitos municípios para localidades então 

consideradas livres da doença. Entretanto, nos locais para onde haviam se 

dirigido as pessoas em fuga, mais uma vez, a epidemia se manifestava.  

 Para as autoridades de saúde, o entendimento sobre a forma de 

transmissão da febre amarela fundamentou os conceitos de como médicos e 

autoridades de saúde lidavam com a doença. Assim, em muitos momentos, o 

desdobramento destes conhecimentos culminou na condução das ações que, 

dentro do conjunto de leis e normas de saúde vigentes, quando executadas, 

visavam eliminar da doença e, assim, evitar a expansão das epidemias.  

Desde os primeiros registros históricos, com a chegada de Colombo, na 

América do século XV até a segunda metade do século XIX, a doença tinha a 

sua causa atribuída à presença dos miasmas, que teriam origem em diversas 

fontes, como será discutido nesta dissertação.  
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Para tanto, serão analisados documentos provenientes de diversas 

fontes. Uma parte dos documentos utilizados em nossa pesquisa foram obtidos 

no Museu de Saúde Pública “Emilio Marcondes Ribas”, como são os 

“Relatórios dos Inspetores Sanitários” desde 1890 até 1902, encaminhados à 

Diretoria do Serviço Sanitário do estado de São Paulo. Além desses 

documentos, lançaremos mão de periódicos médicos, como o Brazil Médico e a 

Revista Médica de São Paulo. Por agora, convém mencionar que constatamos 

que, para médicos e autoridades de saúde, as manifestações de muitos destes 

casos de febre amarela e o surgimento posterior de epidemias, estavam 

filiados a este trânsito. 

Todavia, documentos posteriores e provenientes do mesmo órgão oficial 

discutem as novas teorias do contágio para muitas doenças, como a teoria 

bacteriana, ou da identificação e o papel dos mosquitos na transmissão de 

outras enfermidades. Entre os anos de 1890 e 1900, em São Paulo, as novas 

concepções sobre as formas de transmissão das doenças, provocaram 

debates na classe médica e entre os pesquisadores, o que influenciou nas 

medidas tomadas pelas autoridades de saúde paulistas para a contenção das 

epidemias de febre amarela.  

Como veremos, algumas das medidas propostas para o controle e 

eliminação da febre amarela foram alvo de intensos debates antes de serem 

adotadas. O mesmo se deu com relação ao reconhecimento do mosquito como 

transmissor da febre amarela, o que faria com que algumas das propostas 

tivessem de passar pelo crivo da comprovação experimental. 

Nesse contexto, nosso trabalho tem por objetivo discutir como os 

relatórios dos inspetores de saúde, e mesmo os periódicos médicos da época, 
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refletem os debates das ideias propostas e as suas influências sobre as 

medidas utilizadas pelas autoridades de saúde de São Paulo para a contenção 

da doença. 

Assim, no capítulo 1, apresentaremos quais eram os pressupostos da 

transmissão da febre amarela, segundo a teoria dos miasmas e como eles 

viabilizaram a expansão da doença, deixando de se manifestar exclusivamente 

nas faixas litorâneas. Além disso, observaremos que, dentro da classe médica, 

havia diferenças de opinião sobre as formas de transmissão da doença. Isto 

resultou em medidas diferenciadas que justificavam as ações para o controle 

da doença. 

 Reconhecida como uma forma eficiente na contenção de muitas 

doenças, as práticas baseadas nos princípios sanitários e de higiene 

auxiliaram, durante um primeiro momento, no controle da doença. Não por 

muito tempo, entretanto. Assim, mesmo após a realização das medidas 

necessárias de desinfecção, a doença voltaria a se manifestar em novos ciclos 

epidêmicos. Nesse contexto, novas discussões se configuravam e teorias 

distintas tentavam justificar o contágio. Como veremos, para alguns, a via de 

transmissão estava na água; para outros, a transmissão se dava por meio de 

objetos, das casas ou de material contendo o “gérmen” amarílico. Nos dois 

casos, porém, havia a necessidade da presença do doente como fonte de 

contaminação. 

No capítulo 2, trataremos de quais foram as providências, quando e 

como eram executadas, pois a detecção de casos de febre amarela levava à 

intervenção do Estado, principalmente após a criação do Serviço Sanitário, nos 

municípios afetados para o controle da doença. As medidas tomadas como, por 
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exemplo, o isolamento compulsório dos doentes, a interferência na moradia 

das pessoas – interdições, determinação de reformas e demolições – geravam 

insatisfações entre a população. 

 A partir de 1880, novos estudos sobre as doenças atribuíram a insetos a 

transmissão de algumas delas, como no caso da febre amarela. É a 

perspectiva que reconhecemos, em nossa pesquisa, nos trabalhos realizados 

por Carlos Finlay, em Cuba, que fez uso de mosquitos contaminados, 

estabelecendo, assim, a vinculação do mosquito à transmissão da febre 

amarela. A vinculação da doença aos mosquitos possibilitou a adoção de 

medidas de controle mais eficientes e levou ao sucesso da campanha dos 

militares norte-americanos em Cuba.  

Desse modo, no capítulo 3, avaliaremos os impactos dos resultados dos 

trabalhos dos americanos e da importância para Emilio Ribas que, no comando 

do Serviço Sanitário, empregou medidas que visavam a eliminação do 

mosquito na tentativa de acabar com as epidemias. No entanto, para validar a 

teoria havanesa entre seus pares e comprovar a teoria, Ribas vê a 

necessidade de reproduzir os mesmos experimentos dos americanos. A 

confirmação dos resultados não só validaria a teoria, mas também definiria as 

medidas necessárias para a contenção da doença, o que colocaria o Estado de 

São Paulo, novamente, como destino aceitável para as imigrações. 
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Capítulo 1 

 

A febre amarela em São Paulo 
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A febre amarela, em São Paulo, tem suas primeiras ocorrências de 

manifestação como epidemia a partir do final da segunda metade do século 

XIX, entre os anos de 1849 e 1850. O local, a cidade de Santos; a entrada, seu 

porto. E por mais de 50 anos subsequentes isso se repetiria2. 

 Até então, a doença não tinha ocorrência nas regiões do interior do 

estado, pois era conhecida como uma enfermidade restrita às regiões 

litorâneas. Entretanto, no ano de 1889, a febre amarela chegou ao Planalto 

Paulista, ano em que uma epidemia de grandes proporções acontecia na 

cidade de Santos3. Nos registros das publicações médicas, como o da Revista 

Médica de São Paulo, médicos e autoridades de saúde associavam à epidemia 

de febre amarela, manifesta em Santos, o surgimento dos ciclos epidêmicos 

que agora aconteciam nas cidades do interior do estado de São Paulo. A 

justificativa estaria no novo cenário da agricultura paulista, pois o café, como 

produto de exportação, fazia com que entre a capital, o interior do estado e o 

porto de Santos houvesse maior circulação de produtos e pessoas4. 

 De fato, no final do século XIX, o Brasil deixava de ter o açúcar como o 

principal item de exportação e, em seu lugar, ganhava destaque o café, que se 

tornou o principal produto das exportações do país5. No Estado de São Paulo, 

encontravam-se as principais fazendas de café. Com a expansão da produção 

e dos negócios que envolviam o café, muitas cidades do interior do estado 

cresceram. Este crescimento também era devido, em parte, à ocupação de 

uma mão de obra imigrante que chegava ao estado, pois com o fim da 

                                                 
2 Para o pesquisador Odair Franco, o surgimento da febre amarela no porto de Santos ocorrerá 
em 18 de maio de 1850, através da embarcação procedente da cidade do Rio de Janeiro, local 
onde a doença já se manifestava sob a forma epidêmica. Franco, 30. 
3 Strain, “A Febre Amarela e seu Modo de Propagação”, 233. 
4 Sales & Santos, "Imigração e Médicos Italianos”, 64-65. 
5 Tellarolli Junior, Poder e Saúde: as Epidemias e a Formação dos Serviços de Saúde em São 
Paulo, 21. 
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escravidão houve aumento na demanda de trabalhadores para o cultivo nas 

lavouras de café, bem como para outras atividades a ele agregadas. No 

entanto, este crescimento, muitas vezes desordenado, não foi seguido de uma 

infraestrutura que pudesse garantir aos novos moradores, condições ideais de 

higiene e saúde6.  

  Com o aumento nas exportações do café, as cidades reconhecidas 

como centros de produção passaram a ter papel muito importante para a 

economia do estado. 

 A partir de 1850, a expansão nos negócios relacionados à economia 

cafeeira levou ao aumento da necessidade de mais mão-de-obra para o cultivo 

do grão. A fim de atender esta nova demanda nos grandes centros de 

produção, os governos passaram a subsidiar a entrada de mão de obra 

imigrante, que teve, no governo do Estado de São Paulo, grande participação. 

Em contrapartida, produtores e governo estadual e os países de origem da 

mão-de-obra estabeleceram acordos de cooperação e comércio. Com maior 

demanda nas exportações, houve ainda a necessidade da implementação de 

uma infraestrutura que levasse à interligação mais eficiente entre os centros de 

produção e o porto de Santos. Para o suprimento desta necessidade, foi 

realizada a construção de uma malha ferroviária que interligaria as regiões e 

daria acesso ao porto da cidade de Santos.  

 A implementação de uma malha ferroviária proporcionou rapidez na 

interligação entre as regiões produtoras de café e o litoral. Os bons lucros da 

comercialização do café possibilitaram a aquisição de mais máquinas e 

equipamentos voltados, principalmente, para o incremento da sua produção, o 

                                                 
6 Telarolli Junior, “Imigração e Epidemia”, 270-274 
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que propiciou o aumento no fluxo de produtos e de pessoas entre as cidades 

do interior do Estado e o porto de Santos.  

  

 

1.1 O porto: origem de contágio 

 

Conforme comentado anteriormente, os registros sobre as 

manifestações da febre amarela, até fins do século XIX, davam conta de que a 

doença tinha ocorrências restritas às regiões litorâneas. As faixas de litoral nas 

regiões tropicais eram consideradas propícias para a presença e manifestação 

da doença. Algumas descrições que apresentaremos a seguir informavam que 

isso se dava em razão do acúmulo de matéria em estado de putrefação nas 

faixas litorâneas. Em regiões de pouca movimentação da água, os depósitos 

formados sofriam uma decomposição lenta e gradual, o que permitia a 

liberação de emanações e eflúvios, denominados miasmas, que eram, em 

parte, considerados como fonte de propagação da febre amarela. A liberação 

constante dos miasmas, portanto, explicaria os frequentes casos e as tantas 

manifestações epidêmicas de febre amarela que atingiam a cidade de Santos 

desde 1850 até o início do século XX7.  

 Um dos fatores que contribuiria para a ocorrência das muitas epidemias 

viria do fato de que, com uma maior quantidade de doentes, seus dejetos 

acumulavam-se no lodo das regiões do porto, o que contribuía, 

consequentemente, para o aumento das emanações causadoras da doença.  

                                                 
7 Strain, 233. 
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 Entretanto, haveria outra explicação para o aumento das emanações 

vindas das regiões portuárias. A lama depositada no fundo dos portos 

acumularia muito dos resíduos provenientes dos navios do tráfico de escravos 

e, com eles, estaria a presença doença. Uma condição apontada pelo médico e 

historiador da medicina Charles Creigthon 8(1847-1927): 

 

“O veneno da febre amarela, disse Audouard, vem em último 
recurso a partir da descarga do negro doente, ele é gerado pela 
fermentação e putrefação das disenterias e outras porcarias 
dos navios dos escravos. Os excrementos de escravos dos 
navios tinham sido lançados nos portos de desembarque para 
misturar com a lama de riachos, córregos e manguezais, a 
flutuar para lá e para cá com o fluxo lento e refluxo da maré, a 
fermentar sob um Sol tropical e manchar o solo da praia, as 
fundações das casas e canais de água. Todo esse veneno e 
sujeira acumulou-se mais nos próprios bairros onde viviam os 
negros, e é nesses bairros alagadiços de cidades da Índias 
Ocidentais e ao longo do Golfo do México que a febre amarela 
permanece e, de vez em quando, se manifesta na forma de 
epidemia (…)” 9. 

 

 

 Observamos, portanto, que para governantes e médicos as 

manifestações de febre amarela das faixas das regiões litorâneas, os miasmas 

acumulados provenientes do lodo, tinham mais que uma fonte. A variedade de 

origens da doença favorecia e justificava, nas cidades das regiões portuárias, a 

ocorrência de ciclos epidêmicos da febre amarela.  

 

 

                                                 
8 Epidemiologista britânico, escreveu “History of Epidemics in Britain”(1891–94). 
9 Creigthon, “The Origin of Yellow Fever”, 342. 
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1.2 Os debates sobre a doença 

 

 Apesar dos conhecimentos do período atribuírem a transmissão da febre 

amarela aos miasmas, o estudo dos documentos e publicações que 

envolveram esta pesquisa, por meio das descrições apresentadas, deixa notar 

que estas emanações não corresponderiam mais à presença de “gases” ou 

“eflúvios” oriundos da matéria orgânica em decomposição, do doente ou dos 

seus dejetos disponíveis no lugar10.  Em algumas das descrições feitas por 

alguns autores que discutiremos mais adiante, os documentos identificam, em 

muitos momentos, que a doença era devida a presença de um “gérmen 

amarílico”11. O “gérmen” contaminava o espaço do entorno do doente, assim 

como residências, objetos, o solo, o ar, a água e tudo que tivera contato com o 

doente, ou o que dele provinha. Entendemos que a necessidade de atribuir 

uma identidade microbiológica para o agente causador da febre amarela, 

devia-se ao fato de que outras doenças estudadas dentro do período, como o 

Cólera, a Malária, a Peste Bubônica, foram relacionadas a microrganismos12. 

Deste modo, não houve, por parte de médicos e autoridades de saúde em São 

Paulo, dificuldades em acreditar nesta possibilidade. E isto fica evidente nas 

medidas e providências empregadas para a contenção e eliminação da 

doença. Portanto, desinfecções, isolamento dos doentes e outras práticas de 

saneamento, que eram pressupostos da teoria microbiana, misturavam-se 

muitas vezes com a teoria miasmática. Esta indefinição levou as autoridades 

                                                 
10 Andrade, “A Prophilaxia da Febre Amarela”, 319. 
11 Ibid., 320. 
12 Ortiz, “Febre Amarela nas Américas”, 67-68. 
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de saúde a adotar práticas para a eliminação da doença que não se restringiam 

a uma única forma de controle13.  

 Esta constatação é percebida em publicações sobre a febre amarela 

entre 1883 a 1902, que demonstram não haver para a classe médica, apenas 

uma forma de transmissão da febre amarela. Assim, o Dr. Nuno Ferreira de 

Andrade (1851-1922), médico que foi diretor do Serviço Sanitário do Hospício 

Pedro II, em 1882, e Inspetor Geral de Saúde dos Portos e diretor da Diretoria 

Geral de Saúde Pública, entre 1897 e 1903, atribuía a origem da doença à 

movimentação dos sedimentos das baias das regiões litorâneas. Enquanto 

que, para outros, como o médico Dr. Luiz Pereira Barreto (1840-1923), que se 

destacou nos campos da política, dentro do Partido Republicano, e filosofo 

positivista, tendo fundado a Sociedade de Medicina em São Paulo, em 1888, 

que foi, posteriormente, efetivada, em 1895, como Sociedade de Medicina e 

Cirurgia14, e ali exerceu o cargo de presidente. Barreto acreditava que a 

transmissão da doença se daria através da água. Havia ainda aqueles que, 

como o médico Dr. Balthazar Vieira de Mello15, médico que atuava no serviço 

de saúde de São Paulo, acreditavam que a presença do doente e de suas 

dejeções, contaminaria o local onde ele estivesse, o que incluía o solo, água, 

ar, ou mesmo, com aqueles que com ele tiveram contato. Compreendemos que 

estava estabelecido que as pessoas e materiais vindos das regiões onde a 

doença se manifestava sob a forma epidêmica, como da cidade de Santos, 

constituíam meios de transmissão. Entretanto, apesar da possibilidade de 

                                                 
13 Almeida, Arte e Ofícios de Curar no Brasil, 124-125.  
14 Nela se dará a fundação da Revista Médica de São Paulo. 
15 Médico, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1883, onde defendeu a 
tese “Natureza e Tratamento da Elefantíase dos Árabes”. Trabalhou como colaborador de 
jornais, revistas e como médico no serviço de saúde de São Paulo. 
http://sbhm.webnode.com.br/news/balthazar-vieira-de-mello/ (acessado em 26 de março de 
2013). 

http://sbhm.webnode.com.br/news/balthazar-vieira-de-mello/
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diferentes formas de transmissão, a fonte da infecção da doença dependeria da 

presença do doente e de suas dejeções16.  

Dada a importância que Nuno de Andrade teve na proposta e aplicação 

de medidas visando conter os surtos epidêmicos, vamos discutir suas ideias. 

Para ele, havia uma vinculação entre as condições das regiões dos portos e o 

aumento do número de casos da febre amarela, e a consequente manifestação 

de ciclos epidêmicos, conforme publicação feita no Jornal do Comercio, em 

1902, e reproduzida na Revista Médica de São Paulo, no mesmo ano. Mais 

explicitamente, ele afirma: 

  

“Em 1883 era corrente, entre nós, a opinião de que epidemias 
estevais17 que se manifestavam nesta Capital [Rio de Janeiro] 
deviam ser attribuídas a reiteradas infecções de procedência 
marítima; e negava-se, com vivacidade, a existência de 
endemia urbana, para responsabilisar-se os navios pelo 
periódico apparecimento da moléstia em terra. [...] Naquele 
anno de 1883, com o intento de instruir-me sobre a exactidão 
da crença dominante, percorri várias vezes o nosso 
ancoradouro de litoral e verifiquei que as embarcações 
atracadas revolviam o fundo lodoso do mar, destacando, para a 
superfície massas de vasa, fétida, da qual se desprendiam 
gazes provenientes, necessariamente de fermentações 
activadas”18. 

 

 Assim, como Inspetor Geral de Saúde dos Portos, Nuno de Andrade, em 

1884, determinou que, para a contenção da doença, as providencias 

necessárias consistiriam em evitar a liberação das emanações vindas do fundo 

das baías dos portos: 

 

“Conjecturei que dessa exposição de matéria infecta pudesse 
resultar a contaminação dos marinheiros e propus-me a corrigir 
o mal, conquanto hypothético, determinando o affastamento 

                                                 
16 Serviço Sanitário, [Vieira de Mello] “A Epidemia em São Carlos do Pinhal”, 296-299. 
17 Manteremos em todas as citações, a grafia original. 
18 Andrade, “A Prophilaxia da Febre Amarela”, 319. 
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dos navios para uma linha situada a 300 metros no mínimo, do 
littoral, com proibição de atracarem nas docas e trapiches. 
 Para illidir a dúvida sobre a procedência da moléstia, se 
de terra se do mar, pus em prática a providência ao 
approximar-se a estação quente, antes da manifestação de 
qualquer caso de febre amarella na cidade ou a bordo. 
 Nestas condições o theorema se me affigurava 
convenientemente formulado. Na segunda quinzena de 
dezembro começaram a apparecer os casos de febre amarela 
em terra (...) Somente em Abril de 1884 ocorreu o primeiro 
caso a bordo e esse filiava-se evidentemente, na infecção 
urbana.  
Mantida a providência nos annos subsequentes, extinguiram-
se, por completo, as epidemias de febre amarela no porto, 

outr’ora tão cruéis, que não tinham número os navios cuja 
guarnição era integralmente dizimada”19. 

 

Para fundamentar sua teoria, o Dr. Nuno de Andrade apropriou-se, como 

argumento, da referência dos registros históricos feitos de uma epidemia de 

febre amarela que aconteceu em 1882, no Senegal. Em seus apontamentos, 

Nuno de Andrade destacou que havia evidências que atribuíam como causa 

para o surgimento da epidemia, a movimentação dos sedimentos de uma 

região portuária de Dakar: 

 

“Contudo, a minha interpretação referente a nocuidade20 do 
lodo revolvido e exposto não ficará perdida. Na recente 
epidemia do Senegal, os grandes trabalhos de dragagem do 
porto de Dakar marcaram o início da expansão mórbida, que 
teve, como primeiras vítimas, os operários empregados nas 
dragas”21.  

 

 Estas descrições reforçavam a ideia de que as emanações vindas dos 

sedimentos seriam a causa da manifestação da doença. Isto validava a ideia 

de que a doença, neste caso, estava vinculada à teoria dos miasmas. Baseado 

nesta proposição, indica a adoção de medidas para evitar a sua liberação. Para 

isto, o Dr. Nuno de Andrade, no exercício da função de Inspetor Geral de 

                                                 
19 Ibid. 
20  Leia-se: Nocividade. 
21 Andrade, 319. 
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Saúde dos Portos, estabeleceu que as embarcações deveriam fundear longe 

dos ancoradouros e das baías, o que faria diminuir a movimentação dos 

sedimentos e, portanto, os riscos de epidemias da doença.   

 Todavia, apesar dos efeitos positivos iniciais destas medidas adotadas, a 

doença voltou a ocorrer em anos posteriores. Novos ciclos epidêmicos 

apareceram nas cidades portuárias do Rio de Janeiro e de Santos:  

 

“[...]Os annos de 1889 a1890 e 1891 a 1892 foram tenebrosos 
no Rio e em Santos. A febre amarella grassou de modo 
intenso, tão intenso como raras vezes se tem dado. Centenas, 
milhares foram víctimas do terrível morbo, e a mortalidade era 
simplesmente acabrunhadora em ambos os lugares. [...]” 22  

 

 Depois da epidemia de 1889, na cidade de Santos, a febre amarela no 

estado de São Paulo não se restringiu somente às cidades do litoral. Como 

mencionamos, alguns casos surgiram na capital do Estado; entretanto, as 

manifestações tiveram suas maiores ocorrências nas cidades do interior. No 

item seguinte, veremos, em detalhes, como se explicava a propagação da 

doença às regiões interiores do estado de São Paulo. 

  

 

1.3 Do litoral para o interior 

 

 Na cidade de São Paulo, entre os anos de 1892 e 1893, pela primeira 

vez, tem início uma epidemia de febre amarela. Durante este período, o médico 

inglês Dr. W. L. Strain tratou de alguns pacientes. Mais tarde, publicou um 

trabalho sobre a doença no The Jornal Tropical Medicine que, em 03 de junho 

                                                 
22 Ibid., 233. 
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de 1899, aparece na Revista Médica de São Paulo, traduzido sob o título “A 

Febre Amarela e seu Modo de Propagação”. Em seu trabalho, o Dr. Strain 

apresenta as suas concepções sobre a transmissão da doença, estabelecendo 

a ligação do surgimento da moléstia no planalto paulista à circulação ou 

mesmo à chegada de materiais e pessoas vindas do porto de Santos23.  

 Para o Dr. Strain, a contaminação do material vindo do porto de Santos 

não dependia apenas dos fatores locais ou da presença da doença. Para o 

autor, havia sérios problemas de infraestrutura do lugar. Strain considerava que 

a falta de espaços apropriados para a carga e descarga de mercadoria 

contribuía para a expansão da doença. Ele havia observado que muitos dos 

materiais destinados a regiões do interior do estado, que chegavam ao porto, 

ficavam dispostos, por longos períodos, em áreas tidas como propícias à 

contaminação. Em sua opinião, isto também colaboraria na expansão da 

doença para além da faixa de litoral. Em suas palavras: 

    

“Os annos que decorreram entre 1889 e 1892 se 
caracterisaram por enorme impulso commercial, e as 
importações se tornaram tão consideráveis que o Porto de 
Santos não podia dar entrada a tanta cousa. Dezenas de vasos 
mercantes jaziam no porto durante mezes, sem que pudessem 
exonerar-se do carregamento que traziam e, dentre esses, 
muitos perderam toda a tripolação, e fazendo água foram ao 
fundo. Todos os logares aproveitáveis foram utlisados como 
depósitos, e mesmo as ruas e praias pestilenciaes foram 
obstruídas com grande quantidade de mercadorias. Tal era o 
estado de coisas que dominava em Santos nesses anos 
medonhos.  [...] Por este tempo estavam manifestando casos 
do morbo entre Santos e São Paulo acompanhando a via 
férrea, e também em localidades distantes do interior do 
estado. Destes são interessantes dois paroxismos, por isso que 
revelam claramente a origem da infecção. Em uma pequena 
povoação, algumas milhas distantes de S. Paulo, uma pequena 
companhia industrial estava montando uma grande destillação 
e os mecanismos vieram de Santos, onde ficaram detidos 
durante longo espaço de tempo. Ao chegarem ao seu destino, 

                                                 
23 Strain, 230-231. 
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irrompeu um grave paroxismo de febre amarela entre os 
empregados, dos quais morreram oito ou nove. Depois disso 
não apareceu mais caso algum nesse lugar”24. 

   

 A mesma posição foi defendida pelo Dr. Nuno de Andrade. No entanto, 

para reforçar esta ideia, buscou fundamentos no trabalho do médico Dr. Hilário 

Soares de Gouveia (1823-1923), um dos fundadores, em 1886, da Sociedade 

de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro25, que foi apresentado no 10º 

Congresso de Hygiene, em Paris, 1900:  

 

 “A observação cuidadosa dos surtos de febre amarela, 
prova bem como a febre amarela é endêmica, e que no Brasil, 
ela encontrou assim como muitas doenças nos portos, portas 
abertas para a sua entrada. 
 1º As epidemias de febre amarela no Brasil começam 
sempre pelos portos e onde geralmente o ponto de partida são 
as tripulações dos navios no porto. 
 2º A febre amarela foi importada nos últimos tempos, para 
algumas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
após a construção da ferrovia que as liga aos portos 
diretamente, nenhuma das manifestações da doença acontecia 
nestas cidades sem antes ter havido a ocorrência de um surto 
no porto que ligava litoral ao interior através dos trilhos da 
estrada de ferro”26. 

 

  Mas, para Strain, outras questões explicavam o surgimento das 

epidemias, sendo uma delas, a falta de condições de higiene nas moradias. As 

habitações coletivas, como os cortiços, apresentavam um grande ajuntamento 

de pessoas e, em caso de manifestação da doença, aumentavam casos de 

febre amarela: 

 

                                                 
24 Ibid., 234. 
25 Doutorou-se em medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1866. Sua 
carreira foi marcada por sua atuação na área da oftalmologia e da otorrinolaringologia. Foi 
catedrático da cadeira de clínica oftalmológica entre os anos de 1881-1895, diretor de 1910 a 
1911, e lente catedrático de clínica otorrinolaringológica, de 1911 a 1918. 
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/ (acessado em 10 de 
outubro de 2015). 
26 Andrade, 319. 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/
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“Voltando agora ao desdobrar dos acontecimentos em São 
Paulo, o segundo apparecimento da enfermidade se deu no 
começo de 1893, em um districto chamado de Santa 
Ephigênia, até então conhecido como um dos mais immundos 
dos menos salubres da cidade. Dominava a acumulação de 
gente em casas de pensões e hotéis sujos e baratos, 
principalmente na parte affcetada pela epidemia”27. 

 

Mas, para os médicos e autoridades de saúde, haveria outros desafios: as 

epidemias de febre amarela, que a partir de 1889, também afetariam o interior 

do estado de São Paulo. 

 

 

1.4 Imigrantes e Epidemias 

 

A partir da lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o tráfico de escravos para o 

Brasil estava oficialmente proibido e, em 1888, ocorreu a abolição da 

escravidão no país. Para os produtores de café, o resultado foi a perda de 

grande parte da mão-de-obra em suas lavouras. Esse foi também o período do 

aumento das exportações de café, boa parte vinda das novas culturas do 

interior do estado. Visando manter o incremento da economia das regiões 

produtoras de São Paulo, os políticos da oligarquia cafeeira procuraram 

interferir junto ao governo do Estado para que fosse subsidiada a vinda de 

migrantes europeus e, com isso, estivesse garantida a mão de obra nas 

lavouras de café28. 

                                                 
27 Strain, 234-235. 
28 Salles, 65. 
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 Cerca de 65% dos imigrantes que chegava ao Brasil, entre 1890 e 1900, 

tinham como destino o Estado de São Paulo29, e a cidade de Santos era a sua 

porta de entrada. Como a partir de 1850 as epidemias de febre amarela se 

tornariam recorrentes em Santos, os recém-chegados eram encaminhados 

para a cidade de São Paulo e alojados na Hospedaria do Imigrante30. 

Construída em São Paulo no ano de 1888, no Bairro do Brás, tinha uma 

localização estratégica, pois ela ficaria próxima à estação ferroviária. Após 

intervalo de tempo de lá, seguiam por trem para as fazendas de café do interior 

do estado. 

 Apesar de destinada ao acolhimento dos estrangeiros, a estrutura 

oferecida aos imigrantes era objeto de muitas queixas31, pois a falta de 

espaços e de instalações dignas, somada ao excesso de pessoas, não oferecia 

acomodações adequadas aos recém-chegados e as suas famílias. Tendo sido 

planejada para abrigar até quatro mil pessoas, chegou a receber dez mil 

indivíduos, abrigados precariamente. Não havia divisão entre os imigrantes por 

países de origem, as condições higiênicas sanitárias eram insuficientes para o 

número de ocupantes das instalações, em razão da grande densidade de 

pessoas; isto resultou na ocorrência de surtos epidêmicos, como a febre 

amarela e a varíola; havia também grande preocupação das autoridades com a 

ocorrência de doenças como a cólera e a “peste”, pois alguns dos imigrantes 

vinham de países onde havia a manifestação de epidemias destas doenças32.  

Mas os problemas de saúde que atingiam os estrangeiros não se 

restringiriam à hospedaria. Outras questões seriam apontadas após visitas de 

                                                 
29 Telarolli Junior, Poder e Saúde: as Epidemias e a Formação dos Serviços de Saúde em São 
Paulo, 268.  
30 Salles, 74.  
31 Ibid., 77-79. 
32 Tellarolli Junior, 269-270. 
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representantes enviados pelos governos dos países de origem às fazendas. 

Nelas vinham a observar a veracidade das muitas reclamações, que eram 

relatadas através de cartas para parentes e amigos nos países de origem, e de 

outras feitas diretamente aos representantes consulares. E, através das 

inspeções, constataram que muitos dos seus patrícios viviam em situação 

precária. As queixas eram das péssimas condições de trabalho, moradias e de 

higiene; as casas destinadas aos colonos, não possuíam piso ou forração nos 

telhados. Mas as reclamações estendiam-se também para os problemas com 

os alimentos fornecidos e a dificuldade em lidar com as doenças33.  

 Por não existirem, até aquele momento, serviços públicos de saúde, os 

médicos cobravam por seus atendimentos, algo muito caro para os imigrantes. 

Apesar da assistência médica prevista nos contratos de trabalho, com aviso de 

que seria cobrado um valor fixo por mês, este serviço não era observado34.   

 A partir de 1889, as epidemias de febre amarela seguiam 

acompanhando a expansão da malha ferroviária que, através da interligação 

entre os municípios, facilitava a fuga das pessoas das regiões com epidemias 

para outras cidades. Com isto, muitas delas acabavam por transportar a 

doença também para estes destinos. Conforme veremos mais adiante, 

autoridades de saúde e administrações municipais adotariam medidas na 

busca do controle das pessoas e materiais vindos destes locais, tendo por 

objetivo evitar a entrada da doença nas localidades não endêmicas. O 

processo de imigração junto das fugas das regiões epidêmicas levou ao 

crescimento das populações de algumas destas localidades. Entretanto, a 

baixa qualidade nas condições das habitações, além dos problemas higiênico-

                                                 
33 Ibid., 271. 
34 Salles, 77 
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sanitário que havia nos municípios, favoreciam a expansão, a manifestação 

das epidemias de febre amarela35. 

 O grande número de óbitos provocados pelas doenças, entre os 

imigrantes, trazia preocupação para a oligarquia paulista, pois denegria a 

imagem do Estado de São Paulo junto aos países de origem da mão de obra 

imigrante; somado aos relatos dos inspetores consulares destes países sobre 

as péssimas condições sob as quais muitos destes imigrantes encontravam-se, 

fez com que, logo nas primeiras décadas do século XX, seus governantes não 

permitissem a vinda de mão de obra subsidiada. A Itália, por exemplo, a partir 

de 1902, impediu a vinda de imigrantes para o Brasil36. 

 

 

1.5 As ações do Poder Público em São Paulo 

 

Quando da constatação de casos de febre amarela, a estrutura dos 

serviços públicos do estado de São Paulo ficava sob a responsabilidade da 

Inspetoria Geral de Higiene do Estado, criada em 1891, após a publicação do 

decreto federal de 30 de dezembro de 1891. Mais tarde, em 1892, a Inspetoria 

Geral foi transformada em Serviço Sanitário do Estado, e dele os rumos a 

serem empregados para a contenção da doença. A partir da solicitação das 

Câmaras Municipais para a avaliar e verificar a ocorrência da febre amarela, 

encaminhavam-se Inspetores Sanitários designados pela Diretoria. Sob a sua 

responsabilidade, avaliar e dimensionar os casos de febre amarela. 

                                                 
35 Serviço Sanitário, “Prophylaxia da Febre Amarella”, 47-49 
36 Tellarolli Junior, “Imigração e Epidemias”, 272. 
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Representando o Serviço Sanitário caberia ao inspetor sanitário definir as 

prioridades para a contenção da doença.  

O conjunto de procedimentos adotados eram direcionados pela Diretoria 

do Serviço Sanitário, baseados nas Instruções Sanitárias, correspondiam à 

aplicação de medidas que visavam a contenção da doença. As medidas 

utilizadas nas intervenções dos inspetores em comissão eram, para as 

autoridades estaduais, mais do que a realização de ações contra as doenças. 

O combate da epidemia de febre amarela criava a oportunidade de 

recuperação da imagem de salubridade do Estado de São Paulo e, com ela, a 

possibilidade na ampliação da entrada de mão-de-obra imigrante. 

 Assim, tendo como norte as Instruções Sanitárias, documento vinculado 

ao Código Sanitário, os inspetores sanitários, junto aos poderes municipais, 

buscavam a realização dos procedimentos necessários visando o controle da 

febre amarela. Alguns deles incluíam as desinfecções individuais e coletivas, a 

determinação da execução das obras de saneamento, como a execução de 

obras para a limpeza e a canalização de córregos, a distribuição de água 

canalizada, e a eliminação dos esgotos a limpeza urbana e o recolhimento do 

lixo. Cabia também aos poderes públicos a competência sobre a fiscalização 

das formas de construção e das limpezas das residências e dos projetos de 

urbanização das cidades. Observamos, no entanto, que muitas das medidas 

empregadas nem sempre agradavam as populações e poderes municipais e, 

mesmo quando aplicadas, não conferiram a eliminação total da febre amarela, 

e a epidemia voltava a ocorrer.  

 Portanto, dentro da necessidade de contenção das epidemias, as ações 

do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, executadas através dos seus 
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inspetores sanitários, eram fundamentais para a contenção das epidemias. 

Importância que destacaremos a seguir, pois nos relatórios produzidos pelos 

inspetores as medidas tomadas apresentam os conceitos e opiniões 

documentadas sobre a transmissão da febre.  Assim, apresentamos a 

relevância do conhecimento dos casos. Observamos que a contenção da 

doença não estaria apenas em associar a expansão das epidemias às 

questões de higiene-sanitárias. Novos procedimentos passariam a ser 

empregados, pois a transmissão da febre amarela seria vinculada a um inseto.  
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Capítulo 2 

 

O Serviço Sanitário de São Paulo: ações e ideias 

sobre as causas da febre amarela 
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Dentro da organização dos serviços públicos de saúde em São Paulo, 

era de responsabilidade da Diretoria do Serviço Sanitário a execução das 

medidas necessárias para a contenção da epidemia da febre amarela que 

atingia o estado de São Paulo.  

Nas cidades onde havia a manifestação da febre amarela, as atividades 

desempenhadas pelo Serviço Sanitário para a contenção das epidemias só 

poderiam ser efetivadas a partir de uma solicitação das autoridades municipais, 

estas constituídas pelas intendências municipais37 e as câmaras locais. Não 

havia um serviço público de saúde, sendo os atendimentos realizados, em 

grande parte, por médicos particulares e, uma pequena parcela, feita pelos 

hospitais filantrópicos38. 

De uma maneira geral, as ações do Serviço Sanitário, no caso de 

verificação da doença, aconteciam como se descreve a seguir.  

A partir da notificação dos casos de febre amarela, a Diretoria do Serviço 

Sanitário enviava até a cidade um Inspetor Sanitário que fazia a averiguação e 

confirmação dos casos. Para tanto, o Inspetor Sanitário designado investigava, 

junto aos poderes públicos e o corpo clínico locais, quais eram estas 

ocorrências. 

 Com a confirmação dos casos de febre amarela, o inspetor sanitário 

determina a criação de uma comissão sanitária, formada por médicos locais e 

do Serviço Sanitário. As comissões sanitárias passavam a administrar e 

gerenciar todas as ações necessárias para a contenção da doença e, com isso, 

evitar uma epidemia. Após a avaliação das medidas necessárias, a Comissão 

Sanitária encaminhava para as Câmaras Municipais quais deveriam ser as 

                                                 
37 Subdivididas em Justiça e Polícia, de Higiene e Saúde Pública, de Obras Municipais e de 
Finanças, cf. Blount, “A Administração da Saúde Pública”, 41-42. 
38 Salles, 77. 
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prioridades e os serviços a serem executados, além de solicitar os recursos 

necessários para a realização dos mesmos. 

 A maior parte das ações seguia os pressupostos dos princípios de 

Higiene. Uma das formas propostas para a contenção envolvia o isolamento do 

doente, o que, no caso da febre amarela, em muitas vezes, se dava de modo 

compulsório. Ao mesmo tempo, eram realizadas desinfecções de roupas, 

objetos e móveis, assim como das residências dos doentes. As Comissões 

Sanitárias encaminhavam, ainda, para as autoridades locais, informações 

sobre os imóveis insalubres, solicitando o envio de comunicados aos 

proprietários desses imóveis que deveriam proceder a reformas e, em alguns 

casos, recomendava-se a demolição. Todas estas ações estavam apoiadas nas 

legislações do Código Sanitário e nas Instruções Sanitárias, que, enquanto 

documento, eram de conhecimento do corpo clínico das cidades e também dos 

seus administradores locais39.  

 Entretanto, os inspetores designados em comissão enfrentaram, em 

muitas situações, grande resistência das autoridades municipais e mesmo de 

médicos, quando tentavam obter informações a partir da suspeita da 

manifestação de casos de febre amarela. Por exemplo, relativamente a São 

Simão, os inquéritos conduzidos pelos inspetores, no final de 1902, revelam 

que autoridades e médicos locais haviam omitidos casos da doença que 

haviam surgido em maio e, ao ampliarem-se, levaram à epidemia constatada 

em dezembro mesmo ano. De fato, numa primeira visita, os casos foram 

escondidos, mas:  

 

                                                 
39 Serviço Sanitário, “Instruções Sanitárias”, 10. 
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“Quatorze dias depois, é solicitada a nossa intervenção pela 
comunicação telegráfica feita pelo intendente de que novos 
casos (quatro ou cinco) tinham aparecido. Volta de novo o 
mesmo colega, então quando já não era mais possível ocultar, 
porquanto parece que só nesse momento se fez sentir o peso 
das responsabilidades que sobre o corpo clínico e sobre os 
responsáveis diretos da vida municipal [...], um inquérito 
verdadeiro se fez, encontrando o colega três doentes com 
síndrome clínica do typho icteroide [...] o primeiro caso se dera 
a 20 de maio, tendo havido até essa ocasião 25 casos. De 50% 
era infelizmente a mortalidade relativa ao número de doentes 
conhecidos [...]”40. 

 

 Para os membros da Comissão Sanitária, o reconhecimento das 

manifestações da febre amarela, e a sua localização, eram vitais, pois as 

medidas a serem tomadas para a contenção da doença dependiam destas 

informações. Entretanto, apesar dos bons resultados iniciais das medidas 

prescritas, as epidemias voltariam a manifestar-se nas mesmas localidades 

onde elas haviam sido adotadas, o que indicava outro agente ou forma de 

propagação da doença. De fato, uma nova forma de transmissão de algumas 

doenças seria descoberta: a associação de insetos em sua transmissão. Esta 

nova possibilidade também incluiria a febre amarela, que justificava a 

ocorrência das epidemias. Vejamos, a seguir, detalhes sobre o que acabamos 

de mencionar. 

 

 

2.1 O Serviço Sanitário de São Paulo 

 

  Logo após a Proclamação da República, com a promulgação da 

constituição brasileira de 1891, a administração dos serviços de saúde ficou a 

cargo das autoridades estaduais. No mesmo ano, a administração do Estado 

                                                 
40 Serviço Sanitário, “Prophilaxia da Febre Amarela”, 8. 
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de São Paulo, através da Lei nº 12 de 189141, criou o Serviço Sanitário. 

Segundo Blount, as autoridades conceberiam uma estrutura arrojada de 

serviços de saúde. O Serviço Sanitário, subordinado ao Secretário do Interior, 

estava subdividido em três unidades: o Conselho de Saúde Pública, a Diretoria 

de Higiene e a Seção de Engenharia Sanitária42. Entretanto, apenas uma parte 

da estruturação tornou-se viável, pois: 

 

“Os movimentos revolucionários na nova República e as 
dificuldades financeiras para a implementação de um sistema 
de saúde tão grandioso, impediram que se concretizassem 
todos os planos de 1892. Todavia, a Diretoria e os quatro 
laboratórios foram organizados em 1892 e 1893. A importância 
atribuída aos laboratórios demonstra o interesse e o 
conhecimento das autoridades paulistas nos acontecimentos 
da revolução bacteriológica na Europa” 43. 

 

 Dentro da estruturação do Serviço Sanitário, a supervisão e a execução 

das leis e instruções, assim como a publicação e a divulgação de normas 

sanitárias, ficavam sob a responsabilidade da Diretoria de Higiene, dela 

partindo as determinações de todas as atividades direcionadas ao controle e 

prevenção das epidemias. As execuções das medidas necessárias para a 

contenção das epidemias ficavam a cargo dos Inspetores Sanitários, 

designados pela Diretoria do Serviço Sanitário. No estado, as regiões sob o 

gerenciamento das Inspetorias Sanitárias foram divididas em quatro: a Capital, 

Santos, Campinas e demais municípios, a princípio44. 

Com o aumento no número de casos da febre amarela, a partir de 1889, 

no interior do estado de São Paulo, a ação dos inspetores intensificou-se. 

Quando uma determinada área urbana ou rural de uma cidade era afetada pela 

                                                 
41 Implantada pelo Decreto nº 87, de 1892. Blount, 41. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid., 42. 
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doença, deveria haver a notificação compulsória, que era seguida da 

intervenção da Diretoria do Serviço Sanitário.  

Entretanto, conforme já citamos anteriormente, de acordo com a lei, 

estas ações só poderiam ser executadas quando a Diretoria do Serviço 

Sanitário recebesse solicitação da Câmara Municipal45. Ou seja, mesmo que 

fosse obrigatória a notificação dos casos para a Diretoria do Serviço Sanitário, 

era responsabilidade do poder municipal estabelecer quais deveriam ser as 

soluções para eliminar os problemas gerados pela doença, o que caracterizava 

a autonomia das autoridades em suas decisões. O que, em muitos momentos, 

como veremos através de vários casos, resultou em embates entre os poderes 

municipais e as autoridades de saúde do estado.     

Quando uma comissão sanitária era solicitada, a Diretoria do Serviço 

Sanitário nomeava o inspetor sanitário. Constatada a epidemia, durante a 

execução dos serviços necessários até a sua total extinção, os inspetores 

sanitários poderiam assumir a direção dos serviços púbicos de saúde. Nas 

intervenções, os inspetores avaliavam as possíveis causas que haviam levado 

à manifestação da febre amarela, bem como quais deveriam ser as medidas 

tomadas a fim de manter o controle e eliminar a doença46.  

As ações seguiam as determinações dadas pelas Instruções Sanitárias, 

sendo a primeira publicada em 1899. Nelas, o conjunto de medidas 

correspondiam às instruções e execuções necessárias, propostas pelas 

autoridades, para a contenção das doenças. O contíguo de ações tinha como 

base as leis do Código Sanitário, publicado em 1892, que mesmo sendo 

alterado, com sua reforma em 1896, não deixou de atribuir, inicialmente à 

                                                 
45 Ibid. 
46 Serviço Sanitário, “Instruções Sanitárias”, 24. 
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municipalidade, a responsabilidade sobre as questões de saúde coletiva. No 

conjunto das Instruções Sanitárias, temos procedimentos aos quais as pessoas 

estavam sujeitas, que envolviam a desinfecção de objetos, roupas e das casas 

dos doentes. Também no caso dos transportes por trens, bagagens e outros 

objetos eram desinfectados, quando vindos de locais onde a doença já se 

manifestara47. Outra providencia era a remoção compulsória do enfermo; seu 

isolamento era feito em locais previamente determinados, muitos deles 

afastados das regiões centrais das cidades, nos chamados Hospitais de 

Isolamento. Mas, apesar da existência de locais destinados para o tratamento 

em isolamento, muitas famílias predispunham-se a cuidar dos seus doentes. 

Isolados em seu próprio domicílio, os familiares contratavam um médico de sua 

confiança para prestar os serviços necessários. O que, muitas vezes, acontecia 

com a supervisão dos membros da Comissão Sanitária, como nas epidemias 

da cidade de Ribeirão Preto, em 190248. 

A leitura das descrições apresentadas nos relatórios dos inspetores 

sanitários, encaminhados para as autoridades, demonstram que eram seguidas 

as orientações e diretrizes consideradas necessárias para a contenção da 

doença. É possível, ainda, observar através das justificativas das ações 

descritas nos documentos, que os médicos de São Paulo tinham diferentes 

visões sobre as formas de transmissão da febre amarela. Para todos, 

entretanto, as emanações presentes nos locais da ocorrência da febre amarela 

estavam vinculadas às condições ambientais e ao doente, pois era a partir de 

sua presença que se dava a transmissão. Fundamento este que perdurou até 

fins do ano de 1902.  

                                                 
47 Ibid., 25. 
48 Serviço Sanitário, “Prophilaxia da Febre Amarela”, 294. 
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Portanto, uma vez constatada a manifestação da doença, numa forma 

de buscar sua contenção, a casa do doente e seu entorno passavam por 

inspeção. Após a verificação, se fossem considerados insalubres, devia-se 

tomar um conjunto de medidas. Para as casas, poderia ser recomendada a 

execução de reformas. Se não existisse piso em seu interior, determinava-se a 

sua instalação; o mesmo valia para a forração do teto da casa, que precisaria 

ser colocada caso não existisse. Portas e janelas, quando necessário, eram 

substituídas. Deveria também ser feita a limpeza dos ambientes internos e 

externos. Para as áreas externas, e seu entorno, indicava-se a poda ou a 

remoção de árvores. Mas em algumas situações, quando havia a inviabilidade 

da reforma, era solicitada a interdição e a demolição do imóvel. Desse modo, 

no entendimento dos médicos e autoridades, com a adoção destes 

procedimentos, seria possível diminuir as chances do contato das pessoas com 

as possíveis fontes de infecção49. Para explicar a necessidade de construção 

de pisos, alguns médicos e autoridades de saúde consideravam que a 

exposição das pessoas aos solos de lugares endêmicos as colocaria em 

contato com uma fonte de contágio, pois, diziam, de muitos desses solos 

emanaria a febre amarela. A substituição de portas e janelas tinha o objetivo de 

melhorar e facilitar a circulação de ar e a entrada de luz. O que também valia 

para a poda ou a eliminação das árvores próximas do entorno das residências. 

A luz do sol era considerada um meio para a eliminação dos “germens” da 

febre amarela50, pois: 

 

“É conhecido o effeito destruidor da luz solar directa e da 
diffusa sobre os micróbios pathogênicos, graças a ação 

                                                 
49 Serviço Sanitário, “Instruções Sanitárias”, 8-9, 28-30. 
50 Ibid., 7. 
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oxidante dos raios chímicos da luz sobre o protoplasma 
cellular, principalmente quando com a luz actua conjuntamente 
o ar atmosférico, ter-se-á um meio poderosíssimo para annullar 
a infecção domiciliar dando o máximo de luz e ar nas nossas 
habitações. Esta medida abrange não só o caso da febre 
amarella como outras moléstias, sendo um recurso de grande 
valor prophyláctico. ” 51 

 

Nas áreas externas, os cuidados voltavam-se à presença de lixo nos 

quintais, ruas, cursos de água e terrenos. Outra preocupação era a qualidade 

da água das cisternas e dos poços locais onde se observava as condições de 

armazenamento. Ao considerarem que a falta de higiene criava meio propício 

para a proliferação da doença, era solicitado às autoridades municipais que 

fosse feita a remoção de todo o lixo dos quintais e demais localidades. Poços e 

cisternas considerados insalubres eram lacrados. Os administradores 

municipais deveriam providenciar para que a água, usada para o consumo das 

populações nas cidades, fosse canalizada52.  

Antes de qualquer intervenção, os municípios contavam com um clínico 

responsável pelos dos serviços de saúde, uma espécie de inspetor sanitário 

local. No entanto, os distritos sanitários que abrangiam muitas cidades tinham 

um Inspetor que era nomeado pela Diretoria do Serviço Sanitário. Os 

inspetores tinham sob sua responsabilidade a fiscalização de todas as 

atividades envolvidas com saúde e reportavam-se à Diretoria do Serviço 

Sanitário por meio de relatórios anuais. Nestes documentos, exibiam os 

resultados das suas administrações, relatavam as doenças que haviam 

atingido a população, informando a quantidade de casos constatados, os 

óbitos, os países de origem dos envolvidos e, ainda, as internações no Hospital 

de Isolamento. Nesses mesmos relatórios, também constam as intervenções 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid.,10. 
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que haviam realizado53 para a eliminação e o controle de muitas doenças, o 

que os torna documentos preciosos para o estudo do período. 

Os relatórios dos inspetores destacavam as doenças infecciosas, como 

a febre amarela, a febre tifoide, a cólera, a peste, a escarlatina, a varíola, a 

difteria e a tuberculose. Mas os relatos sobre a febre amarela eram 

diferenciados, pois dos registros sobre a doença constam as decisões tomadas 

pelos inspetores, assim como as medidas para a sua contenção, o que 

contribui com elementos significativos para compreender de que forma médicos 

e autoridades de saúde do estado de São Paulo reconheciam as formas de 

transmissão da doença e como lidavam para a sua eliminação.   

As evidências que analisaremos a seguir correspondem a atividades 

anteriores a 1899, anteriores, portanto, à publicação da primeira Instrução 

Sanitária. Nessa época, o conjunto das medidas empregadas para o controle e 

eliminação dos focos epidêmicos seguia o mesmo padrão: desinfecções, 

isolamento dos doentes e cuidados com o destino de seus dejetos.  

A despeito de executarem as mesmas medidas de contenção é possível 

constatar, nos relatórios encaminhados pelos inspetores, que não havia entre 

os médicos uma unanimidade sobre quais seriam as causas que levavam ao 

surgimento da doença. Assim, a análise destes documentos possibilitou o 

reconhecimento das diferentes formas de entendimento, que entre os anos de 

1890 e 1901, médicos e autoridades de saúde mantinham sobre a transmissão 

da doença. Compreensões estas que influenciaram na tomada de medidas, 

pelas autoridades de saúde do estado de São Paulo, para solucionar o 

problema.  

                                                 
53 Números de objetos submetidos aos processos de desinfecção com o uso dos aparelhos.  
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Mesmo seguindo as determinações do Serviço Sanitário de São Paulo, 

não houve a extinção total da febre amarela. Mantinham-se estudos e debates 

sobre as causas que levavam a doença a se propagar, da mesma forma, que 

se dava continuidade às medidas já reconhecidas para sua contenção.  

 

2.2 A constatação da doença 

 

Nos locais onde a doença fora constatada, e mesmo após terem sido 

efetivados medidas e serviços preconizados pelos Inspetores das Comissões, 

a manifestação de novos casos resultava em epidemias, muitas vezes 

recorrentes, levando medo às populações. O número de óbitos era grande e, 

como muitos deles ocorriam nos Hospitais de Isolamento, aumentava a 

resistência das pessoas em encaminhar seus doentes para esse local, evitando 

as internações.  

A epidemia provocou também a fuga das pessoas. Muitos deslocavam-

se para regiões distantes dos centros urbanos, nas mesmas cidades, ou iam 

para outros municípios onde, até aquele momento, não se tinha notícias da 

ocorrência da doença.  

 Entretanto, o deslocamento dessas pessoas fez aumentar a 

preocupação dos governantes e, as autoridades dos municípios, em conjunto 

com as do Estado, passaram a adotar medidas conjuntas visando a contenção 

da febre amarela. Assim, na saída das cidades onde a epidemia já havia sido 

confirmada, formavam-se cordões sanitários de forma a impedir a fuga dos 

doentes e, assim, garantir que fossem internados nos Hospitais de Isolamento.  
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Como muitos destes deslocamentos ocorriam pela malha ferroviária que 

interligava as regiões, as composições vindas de áreas epidêmicas tinham os 

seus passageiros alocados em um vagão exclusivo. Suas bagagens e as 

mercadorias, e até mesmo as pessoas que de lá viessem, passavam por 

desinfecções. Nesse contexto, os problemas que a febre amarela provocava 

não se restringiam à doença, mas atingiam questões de ordem social e 

econômica. O êxodo das pessoas de uma cidade para outra, por vezes 

distantes, enfraquecia o comércio e comprometia as indústrias. 

Para se ter uma ideia melhor da forma como se dava a intervenção do 

estado no controle da doença, vamos abordar um caso exemplar, o da cidade 

então chamada de São Carlos do Pinhal, hoje simplesmente São Carlos, no 

interior do estado de São Paulo.  

 

 

2.3  O exemplo de São Carlos do Pinhal 

 

Os trabalhos em São Carlos do Pinhal foram realizados em 1892, pelo 

então inspetor sanitário Dr. Balthazar Viera de Mello.  

Para o Dr. Vieira de Mello, a epidemia de febre amarela que assolava a 

cidade teria sido deflagrada por contágio de origens distintas, ideia que o levou 

a individualizar os casos em importados e os espontâneos, com relação a uma 

determinada cidade. Os espontâneos, segundo ele, eram encontrados onde “as 

condições do solo estejam aptas à [presença], de gérmen pathógeno que a 

engendra”54. Os casos importados correspondiam àqueles introduzidos por 

                                                 
54 Serviço Sanitário, “A Epidemia em São Carlos do Pinhal”, 301. 
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pessoas que havia adquirido a doença em outras localidades, chegando 

enfermos à cidade.  

Para uma melhor compreender como ele considerava cada caso de 

manifestação da doença, vejamos como o Dr. Vieira de Mello refere-se ao caso 

de um “certo Tosi”, que ia frequentemente à Araraquara adquirir gêneros 

alimentícios para seu restaurante. Ele diz que Tosi: 

 

“Numa destas excursões contraiu a febre amarela, enfermando 
e falecendo em 20 de janeiro [de 1892], na própria casa de seu 
negócio. O caso, conquanto não verificado, deixou suspeitas, 
pelos precedentes e pela marcha e terminação da moléstia. No 
mesmo prédio, achava-se acometido de moléstia análoga e 
faleceu em 22, um indivíduo de nacionalidade estrangeira 
empregado nas oficinas dos Srs. I. Botelho & Comp. O Dr. Nery 
Gonçalves, a quem a nova municipalidade havia confiado o 
serviço sanitário, vendo no facto a prova de contágio, pois, o 
falecido além de habitar o mesmo prédio, havia estado em 
contato com Tosi, e determinou a desinfecção do prédio e do 
cadáver, impedindo o acompanhamento deste pelos seus 
companheiros de oficina”55. 

 

Deste modo, Vieira de Mello estabelecia a filiação da doença. Para 

contê-la, foram executadas medidas emergenciais, tais como a interdição do 

estabelecimento e sua desinfecção, o que permitiu que a cidade de São Carlos 

do Pinhal tivesse um breve intervalo de “imunidade”, que Vieira de Melo 

caracterizava pela não ocorrência, durante um certo período, de novos casos 

da doença. Mas, mesmo após a execução destas providências, não demorou 

para que novos casos da doença viessem a se manifestar.  

Contudo, o que lhe chamou a atenção foi o fato de que outras pessoas 

ficaram doentes, apesar de não terem estabelecido qualquer contato com 

outros enfermos, ou objetos, ou mesmo roupas por eles usadas. Isto levou o 

Dr. Vieira de Mello a conjecturar que havia a possibilidade de as infecções 

                                                 
55 Ibid.,293. 
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terem outra origem. Desse modo, avaliou as medidas tomadas e, mesmo após 

a execução das desinfecções, acreditou que a outra forma de transmissão 

tinha como fonte de contágio os dejetos dos doentes, como no caso do “italiano 

Tosi e do empregado das oficinas Botelho que, atirados na fossa comum, ou no 

próprio quintal, serviram de veículo a infecção”56. 

Mas havia ainda, segundo o Dr. Vieira de Mello, outras explicações para 

a presença da doença, pois o imóvel tinha vícios de construção, como paredes 

imperfeitas que dificultavam os processos de desinfecção. Além disso, a casa, 

em seu interior, não tinha piso e o solo, ao ser muito permeável, permitia às 

pessoas terem contato com a doença, ao sofrerem a penetração do gérmen 

patógeno que não havia sido eliminado nas desinfecções57.  

Outro fator, segundo Vieira de Mello, era motivo para a existência do 

gérmen patógeno naquele ambiente: a ausência de muros entre os imóveis, 

pois os “dejetos lançados num, comunicam-se imediatamente ao vizinho, fato 

que se patenteava por ocasião de chuvas, sempre seguidas de retomadas da 

epidemia”58. 

Ao lado dessas ideias sobre o contágio, que fundamentavam certas 

medidas visando o controle da doença, havia também a “teoria hídrica” que 

estabelecia que a doença seria transmitida pela água. Essa teoria era proposta 

e defendida pelo Dr. Luiz Lima Pereira Barreto59 (1840-1923), que admitia esta 

como a forma exclusiva de contágio. Pereira Barreto teria chegado a essa 

conclusão a partir da reflexão sobre dados de epidemias de grandes 

proporções que assolaram a Cidade de Campinas a partir do ano de 1896. As 

                                                 
56 Ibid., 296. 
57 Ibid., 310. 
58 Ibid., 309. 
59 Ibid. 
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mais intensas foram aquelas que se manifestaram nos verões de 1889 e 1890, 

durante o período em que a população obtinha água de poços. Em 1891, 

Campinas começou a contar com a distribuição de água encanada e com um 

sistema de esgoto. Naquele ano, o número de casos de febre amarela 

diminuiu. Porém, no ano de 1892, por problemas com a contaminação dos 

mananciais que abasteciam a cidade, a população voltou a utilizar a água de 

poços e, coincidentemente, a epidemia voltou a se manifestar em Campinas. 

Baseado nesses dados, o Dr. Pereira Barreto não teve dúvida em associar à 

água a única forma de transmissão que levava às epidemias de febre 

amarela60.  

O Dr. Vieira de Mello, por seu lado, não aceitava essa possibilidade de 

uma única forma de contágio da doença proposta por Barreto e lhe fez 

oposição. Considerava que mesmo não podendo “contestar o valor da água na 

propagação de epidemias”61, não era possível atribuir apenas à água a causa 

de propagação da doença. Contesta, então, alguns dos dados que teriam 

levado Barreto a conclusões equivocadas sobre as causas das epidemias de 

febre amarela observadas em São Carlos. Diz Vieira de Mello:  

 

“E já que trato desse assumpto, julgo oportuno corrigir um erro 

cometido pelo Dr. Luiz Pereira Barreto, quando se referia a 
cidade de S. Carlos, num dos seus artigos tendestes a 
demonstrar a exclusiva propagação hídrica da febre amarela. 
Depois de pretender explicar a propagação da moléstia ali pelo 
lençol d'água, subterrâneo, refere-se a um córrego que vai 
figurando na planta dizendo que esse alimenta parte da 
população e que uma vez contaminado pelo lençol d'água 
infeccionado os moradores ribeirinhos. [...] Duas inverdades 
resultam daquele asserto: em primeiro lugar ninguém 
absolutamente se utilizava da água daquele córrego para 

                                                 
60 Teixeira, 224-225. 
61 Serviço Sanitário, [Balthazar Vieira de Mello], 309 
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beber, em segundo, os habitantes ribeirinhos foram os que 
menos sofreram, conforme se verifica em planta anexa. ” 62 

 

Para que não restassem dúvidas quanto às razões de sua oposição à 

exclusividade da contaminação pela água, Vieira de Mello acrescenta:    

 

“Nem tão pouco se pode alegar que a água canalizada 
estivesse contaminada, porquanto se assim fosse, a epidemia 
não ficaria restrita à quinta parte da área da cidade, mas sim 
atacaria toda ela. E, pela inversa, se a propagação da febre 
amarela se operasse exclusivamente pela água, apenas 
inutilizados os poços, ela cessaria, o que não se deu em São 
Carlos do Pinhal”63. 

 

O Dr. Vieira de Mello tinha outras ideias sobre como se daria a 

transmissão da doença: seria devido à presença “dos germens” no ambiente: 

 

“Conseguintemente o facto que se impõe pela observação é 
que a febre amarela é contagiosa, e que o contágio se efetua 
pelo ar, quer o gérmen se ache nas paredes dos prédios, ou no 
solo em que se assenta”64. 

 

 Assim, para o Dr. Vieira de Mello, as desinfecções nem sempre 

constituíam um método eficiente para a contenção do gérmen amarílico, pois 

havia muitos problemas com as construções, o que levava a novas ocorrências 

da febre amarela, mesmo em locais onde tais desinfecções haviam sido 

realizadas. Em suas palavras: 

 

“E, se a desinfecção domiciliaria nem sempre é seguida de 
resultado completo, [...], é porque pela irregularidade de suas 
paredes, a ausência de camada isoladora que o separe do 
solo, e outros idênticos defeitos [...] a substância desinfectante 
não pode atingir o gérmen patógeno em todos os seus 
recondidos. [...] E assim se explica a reprodução dos casos de 
febre amarela em prédios contaminados por um ou mais 
doentes, a infecção deixou de produzir seus efeitos, pelas 
detestáveis condições em que se achavam as paredes e o solo 
daquela espelunca. Assim, pois fica a um tempo desfeita a 

                                                 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid., 309 
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oposição dos anti-desinfectistas e destruída a pretensa 
propagação hídrica da febre amarela, com exclusão de todos 
os outros meios que o bom senso aceita e a observação 
confirma de modo mais inconcusso”65. 

    

 

2.4 As novas concepções de contágio 

 

 Mesmo com as medidas tomadas para a contenção da doença, 

acreditando na eficiência dos princípios de higiene, reconhecidos como 

condição no controle das epidemias, algumas doenças, como Cólera, 

Tuberculose e Malária tiveram seus agentes microbianos causadores 

identificados. A Cólera e a Tuberculose eram atribuídas a bactérias, já a Malária 

a um protozoário66. Com o reconhecimento de um agente microbiano e a 

compreensão dos ciclos de certas doenças, foi possível o desenvolvimento de 

estratégias para a contenção67. Dessa forma, eram práticas reconhecidas como 

eficientes na contenção de algumas destas doenças, atividades como as 

desinfecções, as medidas de saneamento, o tratamento e distribuição de água 

encanada, a construção de sistemas de coleta de esgoto e destino do lixo, o 

isolamento e tratamento dos doentes, as imunizações. Isto também se deu com 

a febre amarela, pois alguns pesquisadores atribuiriam sua causa a 

microrganismos, bactérias e fungos. 

A Identificação de um agente microbiano permitiria o desenvolvimento de 

técnicas de imunização para conter a doença. Neste contexto, no Brasil, o 

médico carioca José Domingos Freire Junior 68 (1843-1889) lançou, em 1880, 

                                                 
65 Ibid., 310. 
66 Benchimol, “A Instituição da Microbiologia”, 270-271. 
67 Ibid., 272. 
68 Ver Benchimol, “Domingos José Freire”, 75, para mais sobre esse médico.  



 

50 

 

uma teoria em que dizia ter reconhecido um organismo microbiano denominado 

Criptococos xantogênico69, que ele acreditava ser o agente causador da febre 

amarela. Fora do Brasil, o médico italiano Giuseppe Sanarelli a serviço do 

Governo Uruguaio, divulgou ter encontrado, no sangue de pacientes vítimas de 

febre amarela, o Bacilo icteroide. Porém, os processos de imunização de febre 

amarela não levaram a bons resultados na contenção e eliminação da doença 

e logo, foram descartados, sendo  os agentes microbianos identificados como 

responsáveis pelo contágio da doença descaracterizados70. Entretanto, as 

medidas baseadas nas práticas de higiene adotadas também tiveram os seus 

efeitos sobre a febre amarela, mesmo sem o reconhecimento do agente 

causador.  

Ganhava força, no entanto, uma nova concepção sobre a transmissão 

de doenças como o Cólera, Filariose e Malária e, em cada uma delas, a 

transmissão foi associada a um tipo de mosquito71. Esta forma de transmissão 

passava a ser considerada como responsável pela expansão destas doenças, 

e justificaria suas manifestações, na forma de epidemias, mesmo após a 

adoção das medidas de higiene. Os mosquitos foram reconhecidos, num 

primeiro momento, apenas como vetores mecânicos de transmissão. 

Entretanto, estudos posteriores redefiniriam o papel de alguns destes insetos 

nos ciclos evolutivos de algumas doenças, como nos estudos sobre a 

Malária72.  

                                                 
69 Ao que ele designava como uma espécie de fungo, que com seus esporos disseminava a 
doença. Ibid. 
70 Benchimol, “A Instituição da Microbiologia”, 272. 
71 David Ross estabelecia, em fins do século XIX, a fêmea do mosquito do gênero Anófeles 
como responsável pela transmissão da malária, assim como os trabalhos de Bancroft, que 
vinculava a transmissão da Filariose, elefantíase, ao mosquito Culex. Lavreran, “Como se 
Apanha o Impaludismo”, 58-60, 67-68. 
72 Benchimol, Dos mosquitos aos Micróbios, 383-385. 
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Como veremos no capítulo seguinte, os estudos sobre o mosquito como 

transmissor da febre amarela fornecerão as bases para a formulação de novas 

medidas de prevenção e contenção da febre amarela. Por ora, vejamos como 

se realizaram os primeiros trabalhos nesse sentido. 

 

 

2.5 A transmissão da febre amarela e os mosquitos 

 

Em trabalho anterior73, vimos que foi em Cuba, na cidade de Havana, 

entre os anos de 1881 a 1883, que o médico Carlos Juan Finlay y Barres 

(1833-1915), formado na Filadélfia, com especialização em oftalmologia, em 

Paris, realizou importantes estudos envolvendo os mosquitos como forma de 

transmissão da febre amarela. Para a confirmação de sua teoria, Finlay 

executou uma série de experimentos com o uso de mosquitos como meio de 

transmissão da doença. Entretanto, em período anterior ao ano de 1881, o 

pesquisador, como muitos dos seus pares, atribuía a outros fatores a 

transmissão da doença, como a presença do doente e as emanações 

ambientais. Todavia, para Finlay, não era mais possível associar a estes fatores 

a transmissão da febre amarela e o motivo para o surgimento das epidemias.  

Sua ruptura com as teorias miasmáticas se estabeleceria a partir da 

publicação de seu trabalho lido na Real Academia de Ciências Médicas, Físicas 

e Naturales de Havana, intitulado: “O Mosquito Hipoteticamente Considerado 

Como Agente da Transmissão da Febre Amarela”. Finlay, nesse trabalho, 

                                                 
73 Ortiz, “Febre Amarela na Américas”. 
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justifica porque acreditava não mais ser possível associar a transmissão da 

febre amarela às características geográficas e locais:  

 

“A febre amarela algumas vezes atravessa o Oceano para ir 
propagar-se em cidades muito distantes e de condições 
meteorológicas muito diferentes das do foco de onde teve 
origem a infecção, entretanto em outras ocasiões a mesma 
enfermidade deixa de ser transmitida fora de uma zona 
epidêmica estreita, por mais que os locais do entorno, tenham 
as condições de meteorologia a topografia deles, elas revelam 
as diferenças para esse comportamento tão diverso da mesma 
enfermidade em duas localidades, que se parecem iguais”74. 

 

Para Finlay, tal ocorrência só era viável por intermédio do mosquito75. De 

fato, ele havia constatado que nos relatos sobre a doença, ocorria sempre a 

menção da presença de uma grande quantidade de mosquitos76.  

Conforme discutimos anteriormente, foi a constatação de um dos efeitos 

da doença que o levaria a creditar a hipótese do mosquito ser o agente de 

transmissão para a febre amarela: 

 

“Quando a Comissão Norte Americana77 de Febre Amarela, ao 
despedir-se de nós, após dois anos, deixou sua valiosa coleção 
de fotografias, de suas preparações microscópicas feitas, por 
nosso sócio correspondente o Dr. Sternberg, o que mais 
chamou a minha atenção foi à circunstância ali demonstrada 
que os glóbulos vermelhos do sangue saem inteiros nas 
hemorragias de febre amarela; e como queira que essas 
hemorragias se efetuem às vezes sem a ruptura perceptível 
dos vasos sanguíneos, se era forçosa a dedução de que, 

                                                 
74 Finlay, “El Mosquito Hipoteticamente Considerado como Agente de Transmission”, 247-248. 
75 Finlay observou que era necessária a caracterização e compreensão sobre os mosquitos. 
Em sua opinião, os trabalhos de René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) ofereceriam 
as referências para este propósito. Nestes trabalhos, são descritos a anatomia, fisiologia e a 
ecologia dos insetos. Para maiores informações, consultar Prestes, “Definição e Classificação 
de ‘Insetos’, 263-284. 
76 As frequências eram comuns nas regiões tropicais, locais onde não se constatavam a sua 
presença estavam restritas a grandes altitudes, mas, mesmo em regiões frias, a presença dos 
mosquitos era constatada sempre que a temperatura ficava mais quente. Ibid., 249. 
77 A interação entre Finlay e os americanos se deveu ao fato de que, em solo cubano, estes 
realizavam pesquisas sobre a doença, mas que não envolviam o contágio por um agente 
transmissor. Com o objetivo de poder controlar a doença e diminuir os focos epidêmicos, 
americanos adotam, nas cidades cubanas, obras de urbanização e saneamento. A adoção das 
mesmas medidas praticadas em solo americano ligava-se à preocupação em eliminar o 
organismo transmissor da doença. Ortiz, 45. 
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sendo este sintoma um caráter clinico essencial da 
enfermidade, devesse procurar a lesão principal no endotélio 
vascular”78.   

 

Quando da manifestação na forma grave da doença, um dos sintomas 

provocados eram as hemorragias gástricas, reconhecidas como vômitos 

negros. Até aquele momento, não havia o que justificasse a sua manifestação. 

Para os médicos, os motivos para a ocorrência das hemorragias eram as 

lesões “vasculares e alterações químicas do sangue”79. Finlay compartilhava da 

mesma opinião, porém acreditava que havia a necessidade da introdução de 

algo externo que agisse diretamente no sangue, sem passar pelo interior do 

corpo, inoculado nos vasos sanguíneos, de forma a causar as alterações no 

sangue e agir nos tecidos internos destes.  

Assim, para Finlay, “parecia natural buscar no inseto”80 esta via de 

transmissão, pois somente pela picada do mosquito seria possível introduzir a 

doença no interior dos vasos sanguíneos.  Haveria outra justificativa para incluir 

os mosquitos como responsáveis pela transmissão da doença. Para o médico 

cubano, através da picada do mosquito, seria justificado o modo de “como a 

matéria mórbida da febre amarela se desprende do corpo de um indivíduo 

enfermo para outro não doente” 81.  

Mas, Finlay, não se ateve apenas em indicar o mosquito como agente 

transmissor. Apropriando-se dos trabalhos de Réaumur82, Finlay buscou a sua 

identidade. A partir de algumas observações, reconheceu, com detalhes, as 

                                                 
78 Espósito, Carlos Juan Finlay, 257. 
79 Ibid., 248. 
80 Ibid., 248. 
81 Ibid.,247. 
82 Mesmo considerando os trabalhos de Réaumur como “um modelo exato e inteligente de 
observação”, para Finlay, por estas serem o resultado de “observações direta dos fenômenos”, 
acreditou que os seus dados careciam de uma revisão. Assim, declarou que refaria os seus 
estudos durante seis meses. Ibid., 248.  
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espécies que predominavam na cidade de Havana. Identificou duas espécies 

de mosquitos, uma de hábitos noturnos, identificado por Culex cubensis, e 

outro de hábitos diurnos, o Culex mosquito83.  

Os estudos de Finlay levaram-no a reconhecer nos hábitos dos 

mosquitos o que permitiria diferenciar a qual das espécies poderia ser atribuída 

a propriedade de transmissão da doença. E constatou que esta 

responsabilidade caberia às fêmeas84, da espécie Culex mosquito85, mais tarde 

identificado como Aedes aegypit. A espécie demonstrou intensa atividade em 

todos os momentos em que ficou exposta às variações de luz, característica 

que garantiria a sobrevivência nas condições dos verões da Ilha. Da sua 

anatomia, observou que o formato da tromba do inseto poderia transportar o 

mal amarílico, pois retinha, com facilidade, o material orgânico e, com isto, 

levava as partículas da doença, retiradas do sangue de um indivíduo doente 

para outro não doente. Nas suas concepções, o mosquito, ao sugar o sangue 

de um indivíduo doente, agiria apenas como um agente mecânico da 

transmissão da febre amarela86.  

Mas, o aparecimento de uma epidemia não estaria na dependência 

apenas dos mosquitos. Para o pesquisador, havia a necessidade da conjunção 

de três fatores para a ocorrência da doença: a presença do doente com febre 

amarela, a existência do mosquito, que deveria estar vivo desde o momento 

em que pica uma pessoa doente, até o instante em que se alimenta do sangue 

de outro indivíduo não doente. A terceira condição seria que as pessoas, ao 

                                                 
83 Ibid., 251. 
84 Entre as especulações propostas, a necessidade de sugar o sangue estaria no fato das 
fêmeas do gênero Culex precisarem do seu calor para completar o desenvolvimento dos seus 
ovos no ciclo de reprodução. Ibid., 253.  
85 No Brasil, reconhecida como Stegomya fasciata. 
86 Ibid. 
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serem infectadas pelos mosquitos contaminados, teriam que desenvolver a 

doença. Uma condição que só poderia ser satisfeita no caso de pessoas que 

não tivessem desenvolvido a doença, mesmo na forma benigna. O não 

reconhecimento da manifestação da doença, mesmo após a realização do 

contágio pela inoculação dos mosquitos, dificultaria em se estabelecer a 

vinculação da transmissão da doença pelos mosquitos87. 

 

2.6 Os experimentos com o emprego dos mosquitos Culex 

 

 Após a identificação do mosquito e das condições necessárias para a 

transmissão da febre amarela por eles, em 1881, na cidade de Havana, o 

pesquisador executou a primeira etapa do seu experimento com a utilização de 

mosquitos contaminados como meio de transmissão da febre amarela88. Para 

as inoculações, usou mosquitos que não estivessem infectados que vinham de 

localidades reconhecidas como isentas da doença89. 

Fez a contaminação dos mosquitos, ao fazer os insetos picarem e se 

alimentarem do sangue de alguns indivíduos doentes90. Passados quatro dias 

após terem sugado o sangue de enfermos, os mosquitos foram colocados para 

sugarem o sangue de voluntários não aclimatados. Os voluntários submetidos 

aos experimentos foram vinte solados espanhóis que haviam chegado a 

                                                 
87 Ibid., 258 
88 Segundo Finlay, para a realização dos experimentos, foram obtidas todas as autorizações 
necessárias. Ibid. 
89  A busca dos mosquitos das áreas não infectadas servia para eliminar a possibilidade de que 
os mosquitos se contaminassem no ambiente, pois nas concepções dominantes sobre o 
contágio à época da realização dos experimentos, atribuíam o contágio da doença à presença 
dos miasmas que, liberados, poderiam infectar os mosquitos. Ibid.  
90  Ibid. 
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Havana e que, portanto, não haviam tido contato com a doença e nem 

desenvolvido qualquer tipo de febre de aclimatação 91.  

 Na execução deste experimento, quatro pessoas foram submetidas às 

picadas do mosquito. No entanto, depois de efetuadas as inoculações, apenas 

uma delas desenvolveu a doença. Esta foi caracterizada como febre amarela, 

pois houve a manifestação dos sintomas de icterícia e albuminuria. Para Finlay, 

a manifestação da doença levou-o a concluir que o mosquito seria o 

responsável por sua transmissão. Apesar de considerar que a transmissão da 

doença seria através da picada do mosquito, acreditava que para ser imparcial 

quanto aos resultados, novas comprovações seriam necessárias.  

Ou seja, em outra etapa do experimento, a inoculação pelos mosquitos 

precisaria ser realizada para que fosse possível, por um lado, desvincular 

qualquer forma de contágio do ambiente e dos miasmas e, por outro, associar 

a transmissão da febre amarela somente aos mosquitos. Para conseguir este 

intento, as inoculações deveriam ocorrer em regiões isentas da doença92.  

Entretanto, para a realização desta segunda etapa do experimento havia 

a necessidade da satisfação de algumas condições consideradas como 

essenciais. Os mosquitos utilizados proviriam de áreas onde a doença não se 

manifestava, para assim isentar a sua contaminação. No local a serem feitas as 

inoculações, não poderia ter a ocorrência da doença. As pessoas a serem 

inoculadas não poderiam ter desenvolvido anteriormente a doença, e serem 

não aclimatadas, portanto recém-chegadas a Cuba.  

O local escolhido, uma chácara, próximo da cidade de Havana que os 

religiosos da Companhia de Jesus arrendavam, para nela os indivíduos recém-

                                                 
91 Espósito, 259-260. 
92 Ibid., 260. 
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chegados passariam por aclimatação. Na chácara, em nove anos, não houve a 

ocorrência da doença, e os casos que nela existia de febre amarela, foram 

atribuídas pessoas já doentes, que ali chegava para serem tratados, mas 

vinham de outras localidades onde a doença se manifestava93.  

 Do mesmo modo que na primeira etapa do experimento, Finlay fez 

inoculações utilizando mosquitos vindos de locais longe das zonas epidêmicas.  

Eles foram contaminados ao sugarem sangue de indivíduos diagnosticados 

com febre amarela, em diferentes estágios de desenvolvimento. No local, um 

religioso94 fora escolhido para ser inoculado.  Na primeira tentativa, o mosquito 

utilizado havia sido contaminado ao ter picado e sugado o sangue de um 

doente portador em fase inicial da febre amarela, reconhecida como benigna. 

Passado o intervalo de alguns dias, o mosquito foi usado para sugar o sangue 

de outro religioso, em três momentos distintos95. Após as duas primeiras 

inoculações, o religioso não manifestou a doença. No dia 17 de agosto de 

1883, após a terceira inoculação, o religioso ficou doente. Finlay utilizou o 

mesmo mosquito para sugar o sangue de uma vítima96 fatal da doença97. Após 

ser picado, o religioso manifestou os sintomas da enfermidade em 26 de 

                                                 
93 Ibid., 338. 
94 Finlay observou que o religioso residiu na cidade de Havana por um ano, mas não 
desenvolvera a doença. 
95 Finlay relatou que esta condição era necessária, dado que o inseto sugou o sangue de 
indivíduo que desenvolvia a febre amarela benigna e se encontrava no sétimo dia, portanto, 
ainda dentro do período conhecido de desenvolvimento da doença; e, mesmo após três dias, o 
mesmo inseto sem ter sugado sangue de outro, foi usado para uma nova inoculação. 
Observado o período mínimo de incubação da doença, esta não se manifestou. Ibid., 338. 
96 Neste caso, o doente foi caracterizado como portador da febre amarela mórbida, pois tinha 
como sintomas a eliminação de vômito negro e encontrava-se no sétimo dia da manifestação 
da doença, Ibid., 340. 
97 Finlay procurou tomar o cuidado para que não fosse feito qualquer vínculo com as condições 
locais e a contaminação do mosquito, para tanto, o autor providenciou que a contaminação do 
inseto fosse feita em paciente já desenvolvendo a febre amarela. Identificado por D. J. E., 
caracterizado como febre amarela mórbida, pelo Dr. Cabrero. Ibid. 
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setembro. Finlay confirmava o mosquito como agente da transmissão da febre 

amarela98. 

 Após a realização de dezoito inoculações, em três a doença foi 

constatada. Para Finlay, estes casos eram provas suficientes para atribuir aos 

mosquitos a responsabilidade da transmissão da febre amarela. Foi identificado 

que, para que o mosquito fosse contaminado e conseguisse transmitir a 

doença, ele deveria picar o doente a partir do quarto dia da manifestação da 

doença. Somente as fêmeas poderiam transmitir a doença, depois de passados 

seis dias da picada. Terminado este período, as fêmeas, ao sugar sangue de 

outra pessoa, transmitiriam a doença99.  

Finlay não observou diferenças entre os sintomas da febre amarela 

natural quando comparados com a experimental. Desde o contágio, 

manifestação dos primeiros sintomas, até a cura, tinham as mesmas 

características da doença. Para ele, os resultados obtidos levaram-no a 

especular a possibilidade de, através das inoculações do mosquito, induzir o 

corpo a ter imunidade contra a doença. Com isto, seria possível evitar a 

manifestação da febre amarela na forma grave100: 

 

“O fato de haver a possibilidade da inoculação de febre 
amarela pelas picadas do mosquito é evidente a necessidade 
em se preservar os enfermos de serem atacados pelas 
referidas picadas, dessa infecção, a fim de evitar a propagação 
da enfermidade” 101.   

 

Acabado o experimento, Finlay publicou os seus resultados em 1884, 

em Havana, junto à Sociedade de Estudos Cirúrgicos de Havana, num artigo 

                                                 
98 Ibid. 
99 Ibid., 346-348. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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intitulado: “Febre amarela experimental comparada com a natural e suas 

formas benignas”. Os resultados deste experimento levaram Finlay a 

comprovar o mosquito como agente de propagação da febre amarela, pois a 

sua realização permitiu associar o inseto com a etiologia da doença. 

 

2.7 Os experimentos feitos pelos americanos 

 

 Logo após o término da guerra entre os Estados Unidos da América e a 

Espanha, os americanos mantinham a ilha sob a sua tutela. O Governo 

estadunidense enviou para a ilha grandes contingentes de soldados, onde 

construiu uma base militar.  Com ocupação da ilha de Cuba, os americanos 

marcavam a sua presença na América Central. Com o fim da guerra, e tendo 

como argumento colaborar para que fosse garantida a independência de Cuba 

dos espanhóis, para lá são enviados grandes contingentes de soldados. Desde 

o século XVI, após a chegada de Colombo às Américas, e por 200 anos, Cuba 

era atingida pela febre amarela e há 150 anos, a cidade de Havana. A doença 

provocava muitas mortes e as maiores vítimas eram as pessoas que chegavam 

à ilha, os chamados não aclimatados. Muitas doenças tropicais atingiam os 

militares americanos e, como medida para a redução no número de mortes, 

desde o início da ocupação eles realizaram muitas obras de saneamento. 

Todavia, apesar dessas ações do Exército Americano, a febre amarela ainda 

era um problema, pois provocava muitas baixas entre seus soldados alocados 

em Cuba.  
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A fim de diminuir o mal provocado pela febre amarela102, o Governo 

Americano enviou para a ilha, em maio de 1900, uma Comissão de Médicos do 

Exército Americano103. Aquartelados na base militar de Quemados, na área 

central da Ilha, os membros dessa Comissão tinham como missão pesquisar a 

“etiologia e a prevenção da febre amarela”104. O objetivo principal era constatar 

se o agente etiológico conhecido então como Bacilo icteroide, proposto pelo 

médico e bacteriologista Giuseppe Sanarelli, poderia ser considerado o agente 

causador da febre amarela105. 

Os resultados das pesquisas não validaram o bacilo de Sanarelli como o 

agente responsável pela da febre amarela, o que inviabilizou a execução de 

imunizações, como uma das estratégias para erradicação e controle da 

doença. Logo chegaram à conclusão de que novas pesquisas precisavam ser 

feitas.  

Entretanto, os americanos influenciados pelos estudos epidemiológicos 

de Ronald Ross sobre malária e o papel do mosquito na sua propagação, 

passaram a considerar as publicações de Finlay. Após estudos dos seus 

trabalhos, procuraram definir estratégias para a reprodução os experimentos do 

médico cubano e verificar a participação do mosquito como agente 

intermediário na transmissão da febre amarela106.  

Após contato com Finlay, receberam dele as orientações de como 

conduzir as inoculações, além das larvas necessárias para obtenção dos 

                                                 
102 Apesar da pouca informação disponível, a estimativa era de que, para a Ilha, foi enviado um 
total de 50 mil homens entre os anos de 1898 e 1902. Destes, aproximadamente 960 morreram 
em combate, e outros 5 mil vítimas de doenças.  
103 Formada pelo cirurgião Major Walter Reed, Dr. James Carrol, Aristides Agramonte e, mais 
tarde, pelo Dr. Jesse W Lazear.  
104 Reed et al., “The Etiology Of Yellow Fever “, 37.  
105 Os trabalhos de Sanarelli, publicados no Rio de Janeiro e Montevidéu, informavam que o 
uso de técnica de imunização, feitas a partir do seu Bacilo icteróide, teria conseguido o controle 
da doença. Reed, “Recent Researches Concerning the Etiology”, 101-106. 
106 Reed. “The Ethiology of Yellow Fever”, 41-44. 
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mosquitos para a realização dos experimentos.  Entre os meses de agosto de 

1900 até 07 de fevereiro de 1901, os médicos norte-americanos realizaram 

uma série de experimentos para verificação da transmissão da febre amarela. 

Os experimentos aconteceriam dentro das instalações da base militar 

americana instalada em Quemados, distante aproximadamente 200 km da 

capital, Havana. Com isto, estaria satisfeita uma das condições já discutidas 

por Finlay: desvincular qualquer possibilidade da ocorrência de contágio das 

pessoas e dos mosquitos a uma manifestação epidêmica local107.  

Na base militar norte-americana, duas instalações especialmente 

construídas para a realização dos experimentos, tinham telas em suas portas e 

janelas, de forma a impedir a entrada de mosquitos, sem restringir, no entanto, 

a circulação do ar. Em uma das instalações, um grupo de onze pessoas não 

aclimatadas108 foi submetido, entre os dias 11 e 31 de agosto de 1900, a 

picadas de mosquitos previamente infectados. Os insetos foram contaminados 

após sugarem sangue de pacientes que desenvolviam a febre amarela em 

diferentes estágios109, provenientes de pessoas doentes em tratamento no “Las 

Animas Hospital”, localizado nos subúrbios da cidade de Havana110.  

Dos onze indivíduos picados, passado o período de incubação, duas 

pessoas do grupo, manifestaram doença que foi caracterizada como febre 

amarela. Para os membros da Comissão Militar Americana, estes casos 

                                                 
107 Ibid. 
108 Soldados americanos recém-chegados. Ibid. 
109 Os experimentos dos americanos buscavam validar os estudos de Finlay, que definiu que o 
mosquito, para transmitir a doença, devia sugar o sangue entre o primeiro e o quarto dia de 
manifestação da doença. 
110 Reed. “The Ethiology of Yellow Fever”,48-49. 
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comprovavam o mosquito como agente intermediário da transmissão da 

doença111. 

Mas a realização de outro experimento buscava evidenciar se haveria 

outra identidade para o contágio da febre amarela. Nele, seria avaliada a 

possibilidade de a doença ser transmitida a partir da presença ou contato com 

as secreções, dejetos ou outros materiais infectados de doentes. Para isto, em 

30 de novembro de 1900, em outra instalação, foi disposto em seu interior, 

colchões, travesseiros, camas, roupas e frascos contendo urina, fezes ou 

vômitos de pacientes que haviam desenvolvido a febre amarela. Todo material 

tinha como procedência pacientes em tratamento em “Las Animas Hospital”, da 

cidade de Havana, e do Hospital da base do destacamento de Columbia, nos 

Estados Unidos. O local ficou fechado por uma semana. O objetivo era 

possibilitar que todo o ambiente ficasse em contato com as emanações dos 

materiais ali depositados. A partir de 19 de dezembro de 1900, e durante os 

vinte dias subsequentes, três soldados não imunes dormiriam nestes locais. 

Nenhum deles desenvolveu a doença112. 

Entre os dias 20 de dezembro e 31 e janeiro de 1901, com outros 

voluntários, seriam realizados os mesmos procedimentos. Divididos em grupos 

de dois a três soldados, todos não imunes, manusearam e utilizaram as roupas 

dos doentes, dormiram nos colchões e utilizaram lençóis de pessoas que 

haviam desenvolvido a febre amarela. Durante o período da execução dos 

experimentos, e depois da quarentena, avaliado o estado de saúde de cada 

um, em nenhum deles foi detectado qualquer sintoma ou manifestação da 

doença. Os resultados permitiram aos americanos atestar que não mais seria 

                                                 
111 Ibid., 51-52. 
112 Reed, “Recent Researches”, 109-110. 
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possível associar o contágio da febre amarela ao uso de objetos, roupas tidas 

como infectadas, ou aos dejetos dos doentes dispostas no ambiente, em 

contato com as pessoas113.  

A não transmissão da febre amarela, através do contato direto com o 

doente, de materiais ou locais infectados, legitimou o mosquito como agente 

intermediário da transmissão da febre amarela. Isto levou aos administradores 

americanos, estabelecidos em Cuba, a adotarem medidas que tiveram como 

foco a eliminação dos mosquitos114, o que resultou na eliminação da epidemia 

na Ilha115. 

Os experimentos dos americanos em Cuba, serão retomados por Emilio 

Ribas, que a frente do Serviço Sanitário de São Paulo, comprova que para o 

controle da febre amarela poderia ser atingida a partir da eliminação dos 

mosquitos. 

 

 

 

                                                 
113 Ibid. 
114 Segundo Benchimol, o isolamento dos doentes sob mosquiteiros e o extermínio dos 
mosquitos e de suas larvas romperam o ciclo de propagação da doença. Benchimol, Dos 
Micróbios aos Mosquitos, 407.  
115 De um total de 308 casos, em outubro de 1900 e, após a eliminação dos mosquitos, em 
fevereiro de 1901, chegou-se a 8 e, ao longo de 1902, em dezembro, não havia caso algum. 
Ibid., 9. 
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Ribas, os mosquitos e a nova identidade 

na transmissão da febre amarela 
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Como destacamos no capítulo 2, a partir da identificação dos mosquitos 

como agentes transmissores de doenças e o reconhecimento destes na 

transmissão da febre amarela, medidas foram tomadas visando sua 

eliminação. Tais medidas, associadas a outras já em andamento, levaram ao 

controle da doença.  

 Novas discussões surgiriam para se explicar qual poderia ser a origem 

da contaminação dos mosquitos. Para alguns médicos, o fato de existirem 

doentes era suficiente para sua contaminação. Para outros, o contágio se daria 

a partir da água, local em que as fêmeas depositavam os seus ovos e onde as 

larvas completavam o seu desenvolvimento. Assim, a teoria hídrica era a 

justificativa para a infecção dos mosquitos. Um dos seus defensores era o 

médico paulista Dr. Luiz Pereira Barreto, para quem o mosquito se 

contaminaria a partir da água que contivesse a doença116.   

Assim, apesar do desconhecimento das características do agente 

causador da doença, ela era atribuída a um “gérmen", o que levou as 

autoridades de saúde e médicos a reconhecerem os processos de desinfecção 

e saneamento como ferramentas para o seu controle e eliminação. Com as 

medidas de eliminação da doença centradas nos mosquitos, as desinfecções 

seriam suprimidas, mas a exclusividade deste procedimento ainda traria 

desconfiança para muitos médicos.  

 

                                                 
116 Para o médico Dr. Luiz Pereira Barreto (1840-1923), adepto da teoria hídrica do contágio, o 
mosquito estaria contaminado apenas “pelo fato provir de uma água contaminada”. Barreto 
apud Ribas, “O Mosquito como Agente Propagador da Febre Amarela”, 544. 
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3.1 O trabalho de Ribas em São Paulo 

 

Em São Paulo, os trabalhos do Dr. Emilio Marcondes Ribas (1862-1925), 

egresso da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, realizados junto ao 

Serviço Sanitário de São Paulo, entre 1896 e 1903, imprimiriam mudanças 

significativas no entendimento sobre o contágio da febre amarela, e também 

nas ações tomadas pelas autoridades para a contenção da propagação da 

doença. 

Ribas ingressa no setor público em 23 de janeiro de 1896, quando é 

designado para trabalhar como Inspetor Sanitário junto ao Desinfectório 

Central, na cidade de São Paulo. Desde seu ingresso, auxiliou no combate a 

muitas doenças, mas a febre amarela foi o alvo principal de suas ações. Foi 

designado para atuar em Comissões Sanitárias nas cidades de Araraquara, 

São Caetano, Rio Claro, Jaú e Campinas, locais onde obteve sucesso na 

condução da eliminação das epidemias 117. 

A partir de 1896, a Diretoria do Serviço Sanitário do estado de São 

Paulo, sob administração do Dr. Bueno da Silva, determinou que nas cidades 

onde houvesse a manifestação de epidemias de febre amarela, haveria uma 

Comissão Sanitária permanente. Dentro desta nova distribuição, Ribas é 

designado para comandar a Comissão de Campinas118, cargo que exerceu 

desde julho de 1896 até a segunda metade de 1898. Suas ações durante o 

período que ocupou o cargo de Chefe da Comissão levaram ao controle da 

epidemia de Campinas. O sucesso de Ribas levou à sua nomeação, em 15 de 

abril de1898, pelo então Presidente do Estado de São Paulo, o Dr. Peixoto 

                                                 
117 Santos, “Em Memória de Emilio Marcondes Ribas”, 135. 
118 A cidade de Campinas foi atingida por febre amarela entre os anos de 1880 e 1898. 
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Gomide, para a Diretoria do Serviço Sanitário, cargo que exerceu até 1917. A 

análise de suas ações e publicações durante esse período mostra uma face 

muito interessante de suas ideias, podendo ser verificadas algumas mudanças 

em sua forma de pensar a febre amarela.  

 

 

3.2 Ações de Ribas: ainda as desinfecções. 

 

A análise do relatório produzido por Ribas em 31 de janeiro de 1898, 

sobre o desenrolar das suas ações durante os anos em que atuou como Chefe 

da Comissão Sanitária de Campinas, permite observar que ele atribuía a um 

gérmen amarílico a causa do contágio da febre amarela. Apesar de 

desconhecido qual seria o agente causador da febre amarela, os 

procedimentos das desinfecções dos imóveis e das suas áreas externas, eram 

consideradas, como vimos, medidas eficientes para o controle e eliminação da 

doença. Ribas adotou tais medidas em Campinas, mas sabia que a eficiência 

das desinfecções dependia de outros fatores, por exemplo, as condições da 

construção dos imóveis. Na opinião de Ribas, a qualidade das construções era, 

de fato, um dos problemas a diminuir a eficiência das desinfecções, como se 

pode ver na citação a seguir: 

 
“Campinas a par de edificações com todo o conforto e higiene, possui 
uma porcentagem elevadíssima de casebres, em virtude da facilidade 
com que eram realizadas construções diversas sem o visto dos 
competentes no assunto. Este fato explica-se, sobretudo, pela grande 
necessidade de domicílios para aqueles que em grande número 
avultado, procurava se estabelecer nesta prospera cidade, 
desprezando-se então, indispensáveis medidas de higiene, como as 
boas instruções em matéria de construção, etc. [...] E se esse critério 
não estava assentado em estudos definidos, êle era devido a 
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observação que tive, quando em comissões em diversas localidades no 
interior do estado” 119. 

  

 Esta associação já se fora identificada no ano de 1896, na cidade de 

Jaú, afetada pela primeira vez por uma epidemia. A comissão coordenada por 

Ribas junto às autoridades municipais realizou as medidas necessárias para a 

sua contenção, como a limpeza externa das casas e a desinfecção das fossas. 

Mas em 1896 a cidade foi atingida por uma nova epidemia de febre amarela. 

Apesar de alegação de que ela ter sido importada, Ribas discordava. Em seu 

entender a doença surgiu por problemas da higiene interna das casas, que pela 

falta de uma desinfecção cuidadosa permitiu que os germes de 1892 fossem 

deixados no lado de dentro. E com suas palavras justificou: 

    

“Se, porém, a vossa atenção se voltasse para o interior das habitações 
o quadro seria completamente outro, desde a construção 
defeituosíssima até a falta absoluta de asseio – casinhas estreitas, 
escuras e imundas, soalhos esburacados, a fazer o papel de velhos 
porões de navios, se achavam cheios de estrangeiros recém-
chegados”120.  

 

Foi também durante os seus trabalhos como Inspetor Sanitário, no ano 

de 1896, na cidade de Jaú, que Ribas relata ter havido um momento em que 

considerou divididas as suas concepções sobre a transmissão da febre 

amarela. Nessa ocasião, atuando no Hospital de Isolamento de Jaú, localizado 

a três quilômetros do centro da cidade, para onde eram levados muitos doentes 

de febre amarela, Ribas observou que as crianças órfãs, filhas de estrangeiros 

vitimados pela doença, que ali permaneceram não ficaram doentes. Ribas 

                                                 
119 Citação de Ribas em relatório encaminhado para a Diretoria Geral em 31 de janeiro de 1898 

- José Antônio Alves dos Santos  in “Em Memória de Emilio Marcondes Ribas”, 135. 
120 Ibid., 135-136. 
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concluía, então, que não havia contágio direto, apesar do contato com o 

ambiente e, nele, a doença121. 

 No entanto, essas observações não se mostraram ainda suficientes para 

modificar sua maneira de considerar o contágio da doença. Deste modo, 

desinfecções, isolamento dos doentes, reformas das residências e os cuidados 

com a água e o esgoto, ainda constituíam as ações utilizadas e reconhecidas 

como eficientes para a contenção da doença. 

 Com a expansão da doença para as regiões do interior do estado de São 

Paulo, Ribas publicou, em 14 de outubro de 1899, as Instruções Sanitárias que 

continuam a expressar sua posição sobre as formas de contágio e controle da 

doença122. E, em sua introdução, Ribas destaca: 

 

“Pretendo ter lembrado os meios mais importantes para evitar o 
apparecimento das moléstias infecto-contagiosas e a sua propagação 
debaixo da forma epidêmica. Insisto sobre o assumpto da febre amarela 
em consequência de casos esporádicos da mesma, durante os 
primeiros mezes do corrente anno em algumas fazendas deste 
Estado”.123 

 

 Para a Diretoria do Serviço Sanitário, os administradores, as autoridades 

e a classe médica teriam agora as orientações sobre as medidas necessárias 

para a contenção das epidemias. Da mesma forma, também os membros das 

comissões sanitárias, teriam o apoio legal e necessário para a execução dos 

seus trabalhos, na busca da eliminação da febre amarela.  

 

  

                                                 
121 Franco, A História da Febre Amarela no Brasil, 47 
122 Publicação está prevista em lei no Código Sanitário de 1894 em seu artigo 507, 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1894/decreto-233-02.03.1894.html - 
(acessado em 10/01/2016) 

123 Serviço Sanitário, “Instruções Sanitárias” [Introdução] s.p. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1894/decreto-233-02.03.1894.html
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3.3 Ribas e o contagio a partir dos mosquitos 

 

Se em finais de 1899 Ribas ainda assumia firmemente pressupostos do 

contágio que levavam à prescrição de desinfecções, mudaria em pouco tempo. 

Isso teria ocorrido, segundo o médico, Dr. Geraldo H. Paula Souza (1889-

1951), a partir da publicação de um artigo na revista União Médica do Rio do 

Janeiro, quando Ribas, ainda Inspetor Sanitário, tomara conhecimento da 

teoria havanesa e do papel do mosquito como possível meio de transmissão da 

febre amarela124. Assim, num artigo de 1901, Ribas diz:   

 

“Uma comissão de médicos norte-americanos incumbidos de 
estudar recentemente a febre amarela na ilha de Cuba acaba 
de fazer investigações muito interessantes e achou-se com o 
direito de tirar a seguinte conclusão: o mosquito serve de 
hospedeiro intermediário para o parasita da febre amarela”125. 

 

Para Ribas, a hipótese do mosquito como agente transmissor da doença 

vinha ao encontro das descrições e relatos dos trabalhos desenvolvidos, por 

Inspetores Sanitários, em cidades onde as epidemias haviam ocorrido. Tais 

relatos davam conta de que, nos locais onde a febre amarela ocorria, a 

presença dos mosquitos era marcante: 

 

“O Dr. Carlos J. Finlay, de Havana, há muito tempo acredita 
que o mosquito é o agente de transporte e inoculador da febre 
amarela e, mesmo, entre nós, o Dr. Adolpho Lutz, diretor do 
instituto Bacteriológico de São Paulo, se tem preocupado com 
o assunto e continua a fazer detalhadas pesquisas sobre tão 
importante questão. Entre os fatos observados convém lembrar 
a enorme quantidade de mosquitos que tem sido sempre 

                                                 
124 Souza, “Ribas: Pioneiro de Renovação Sanitária do Brasil”, 5. 
125 Ribas, “O Mosquito como Agente da Propagação”, 540. 
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notada em nosso Estado, nos lugares epidêmicos e o modo 
rápido e simultâneo da propagação da moléstia” 126. 

 

Mas, para Ribas, mesmo com a adoção de medidas que visassem à 

eliminação dos mosquitos como meio de conter a expansão da doença, ainda 

não seria possível descartar as outras medidas utilizadas no controle das 

epidemias. Pois, além de reconhecidos pela classe médica, os procedimentos 

adotados até então auxiliavam no controle de focos epidêmicos127.  

 Ribas tinha conhecimento de que, para o mosquito ser contaminado, era 

necessário que este viesse a picar uma pessoa doente. Para fundamentar esta 

premissa, Ribas fez uso do relatório do Inspetor Sanitário comissionado, o Dr. 

Victor Godinho, que justificava os motivos para a manifestação da epidemia na 

cidade de Dois Córregos, no ano de 1897. Ali, Godinho vinculava a origem da 

doença a um cidadão italiano: 

“A primeira visita que recebeu esta vila do germe da febre 
amarela foi devida ao italiano Cacciari, vindo de São Carlos do 
Pinhal, onde reinava uma epidemia desta moléstia, e aqui 
chegou a 10 de março de 1896. Esse homem veio pelo trem da 
tarde, já doente, foi até o centro da vila [...], voltou à estação, 
em cuja plataforma pernoitou, e onde vomitou toda a noite.No 
dia seguinte, foi encontrado morto e o médico que verificou o 
óbito, por ter sido mal informado nas investigações a que 
procedeu ou por não contar com a possibilidade de tratar-se de 
moléstia infecciosa, atribuiu a causa da morte a embriaguez, e 
atestou congestão cerebral. O cadáver deste homem esteve 
exposto na plataforma da estação (calçada de tijolo nesse 
tempo) até as 10 horas da manhã e, em consequências 
especiais do fato e da imprevidência perdoável por ser o perigo 
inesperado, não foram tomadas medidas preventivas que o 
caso exigia. Em todo caso, fez-se alguma desinfecção 

Mais tarde quando se soube da procedência daquele 
homem, que vinha fugido de São Carlos, para não ser recolhido 

                                                 
126 Para Marta de Almeida, os trabalhos desenvolvidos por Adolfo Lutz fundamentaram os 
trabalhos de Ribas, pois suas pesquisas em entomologia permitiram a caracterização dos 
mosquitos e seus hábitos; ver Almeida, “Tempo de Laboratórios, Mosquitos e Seres Invisíveis”, 
580.  
127 Um exemplo desta associação foi observado nas atividades desenvolvidas na cidade de 
Campinas. Além do isolamento dos doentes, as obras de saneamento e a fiscalização rígida 
dos imóveis levaram à contenção da doença no município, quando Ribas era inspetor sanitário 
na cidade. Serviço Sanitário [Ribas], “A extinção da Febre Amarela”, 5. 
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ao Hospital de Isolamento, atendendo-se a rapidez do 
desfecho, á cor do cadáver, ao vomito preto, que a princípio 
acreditou-se ser vinho porque fortuitamente aquele homem 
trazia consigo uma garrafa de tal bebida, formou-se a 
convicção, no espírito dos médicos, de que aquele fora o 
primeiro caso importado em Dois Córregos”128. 

   

Passados alguns dias, novos casos da doença se manifestariam na 

região do entorno da estação. Observamos no relato que, para Godinho, o 

surgimento de novos casos se deu em razão da falta de procedimentos 

próprios para o caso. Mas, depois da retirada do corpo, as “medidas” foram 

tomadas e feita a desinfecção. 

Ribas, no entanto, apontava para outro motivo como justificativa do 

surgimento da epidemia. Para ele, “houve um foco inicial representado por um 

doente de febre amarela, caído ao relento e exposto durante longas horas a 

picadas de insetos que existiam naquela localidade”129.  

Mas é das suas ações determinadas pela Diretoria do Serviço Sanitário 

para o controle da epidemia de Sorocaba, iniciada em finais de 1899 e 

controlada em princípios de 1901, que temos outro exemplo de como Ribas vai 

estabelecendo a vinculação do mosquito ao agente transmissor. Nessa 

ocasião, muitos dos funcionários do Serviço Sanitário, deslocados do Hospital 

de Isolamento de São Paulo para ajudar na epidemia de Sorocaba130, 

desenvolveram a doença, mesmo tendo, anteriormente, estado em contato 

com doentes em São Paulo. Disso lembra Ribas, no documento do Serviço 

Sanitário, publicado alguns anos depois:  

 

                                                 
128 Ribas. “O Mosquito como Agente da Propagação”, 542. 
129 Ibid. 
130 Serviço Sanitário, “Prophilaxia da Febre Amarela”, 26-27 
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“É uma circunstância poderosíssima e para qual chamamos a 
vossa atenção: – na epidemia de Sorocaba, foram atingidos 
pela moléstia 109 funcionários do Serviço Sanitário do Estado, 
sendo três médicos, um prático de farmácia, todos os 
enfermeiros e a maioria dos desinfectores. Esses enfermeiros e 
ajudantes, antigos empregados do Hospital de Isolamento de 
São Paulo, aí tinham por diversas vezes tido ensejo de prestar 
os seus serviços aos doentes de febre amarela, procedentes, 
quer do Rio, quer de outros pontos, e lá internados, sem 
contrair a moléstia” 131. 

 

 Observamos que, para Ribas, o ocorrido em Sorocaba e Dois Córregos 

mostrou o vínculo da epidemia à presença dos mosquitos. O que ficou ainda 

claro quando determinou, já no comando do Serviço Sanitário, que ao conjunto 

dos procedimentos e métodos adotados nos casos da manifestação da 

epidemia, deveria ser incluída a eliminação dos mosquitos e de suas larvas: 

 

“Em Sorocaba, cidade de 15.000 habitantes, 2.322 casos de 

febre amarela se verificaram em 1900; porém, desde 1901 até 
hoje não se registrou mais um só. Este súbito desaparecimento 
da moléstia de um ano para o outro é único na história das 
epidemias de todas as cidades de São Paulo; a explicação é 
que naquele ano foi executada pela primeira vez rigorosa 
exterminação dos mosquitos”132.  

 

 Contudo, o que aconteceu na epidemia de Sorocaba não só confirmava 

que com a eliminação dos mosquitos se teria controle da doença, mas, para 

Ribas, inclusive, já era possível desvincular a doença de outras formas de 

contágio (como o contato com o doente e suas secreções) ou de fatores 

ambientais133.  A partir de janeiro de 1901, passados três meses da publicação 

da Comissão Americana, a adoção de métodos envolvendo a eliminação dos 

mosquitos começava a ser executada.  

                                                 
131 Ibid., 28 
132  Ibid. 
133 Na publicação de sua memória, Ribas chama a atenção para o fato de que médicos, 
enfermeiros e os desinfectores foram atingidos pela doença em Sorocaba. Na observação de 
Ribas, estes, já vindos do Hospital de Isolamento de São Paulo, e mesmo em contato com 
outros doentes de regiões epidêmicas, lá não haviam desenvolvido a doença. Ibid., 28. 
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Porém, apesar das orientações sobre os procedimentos obrigatórios em 

caso da ocorrência da febre amarela, Ribas observou que estes não eram 

seguidos por uma parte dos administradores municipais, responsáveis por 

questões de saúde local. Além disso, para Ribas, a teoria não havia recebido a 

devida atenção e fora “mal interpretada” pela classe médica 

Os trabalhos a serem executados pelas Comissões Sanitárias passam a 

incluir outras medidas para a contenção da doença. Nos novos procedimentos, 

deveriam eliminar os mosquitos e evitar o contato destes insetos com os 

doentes. Assim, para a efetiva ação dos membros das comissões sanitárias se 

fazia necessário a identificação e localização dos casos de febre amarela.  

 Os estudos dos eventos, apresentados a seguir, que se sucederam nas 

epidemias de São Simão e Ribeirão Preto, e o conjunto das providencias 

adotadas pelas autoridades do Serviço Sanitário, demonstram a visão sobre 

como a expansão da doença foi associada aos mosquitos.   

 

3.4 Os estudos de São Simão  

 

O documento “Prophylaxia da Febre Amarela”, apresentado por Ribas no 

Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia (realizado em 1903, na cidade do 

Rio de Janeiro), em que trata sobre epidemia de febre amarela na cidade de 

São Simão, a partir de junho de 1902, traz dados muito importantes para 

compreender suas ideias sobre a transmissão da febre amarela pelos 

mosquitos. Por isso mesmo, vamos dedicar a ele certa atenção134.  

                                                 
134 Serviço Sanitário, “Prophilaxia da Febre Amarela” 
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Em São Simão, a doença, como em anos anteriores, levava à fuga da 

população para outras cidades, o que trazia prejuízo para todas as atividades 

econômicas do município.  As autoridades municipais não estavam, no entanto, 

dispostas a comunicar ao Serviço Sanitário os problemas que enfrentava. Foi 

das cidades vizinhas a São Simão que partiram comunicados sobre a suspeita 

de haver na cidade manifestações de febre amarela, pois os administradores 

estavam temerosos dos problemas que a doença traria para seus municípios. 

Assim, em maio de 1902, enviam telegramas para a Diretoria do Serviço 

Sanitário. A cidade, em anos anteriores, já tinha sofrido a interferência de 

Comissões Sanitárias, assim como as cidades do entorno, que apresentaram 

problemas com a epidemia de São Simão. 

  Após tomar conhecimento, a Diretoria do Serviço Sanitário enviou 

telegrama para os administradores do município de São Simão onde solicitava 

informações da administração local sobre as possíveis ocorrências de casos de 

febre amarela135.  

 Em resposta, as autoridades locais informavam que o município estava 

em “ótimas condições sanitárias”136. No entanto, dada a ocorrência de 

epidemias em anos anteriores e, insatisfeita com a resposta apresentada, a 

Diretoria encaminhou telegrama para um antigo médico da localidade a fim de 

saber sua opinião e “a manifestação sincera do seu modo de pensar, como 

clínico em relação à denúncia recebida e aos insistentes boatos a ela 

posteriores”137. Para o clínico, as doenças eram “febres de mao carácter que 

nada mais são segundo o seu modo de ver do que genuínos casos de typho 

                                                 
135 Ibid., 6.  
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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icteroide”138, existente desde 1896, e que, quando das suas manifestações, 

estas apresentavam-se, algumas vezes, de modo epidêmico e, em outras, 

endêmico139.  

 Entretanto, para o inspetor, a não identificação e notificação dos casos 

não se ligava à falta de reconhecimento da doença, mas a interesses 

particulares. Em sua opinião, alguns médicos, para não caracterizarem a febre 

amarela, atribuíam-lhe outros nomes: 

 

“Sob a máscara de influenza complicada com impaludismo, 
febre gastro-entero-hepática, febre renitente biliosa dos países 
quentes, febre renitente grave e quejandas outras 
denominações, tem sido inhumada inúmeras vítimas de febre 
amarela”140. 

 

 Para os administradores de São Simão, não havia interesse nas 

intervenções das Comissões Sanitárias, que passavam a administrar as 

questões de saúde, determinando uma serie de ações a serem cumpridas e 

pagas pela municipalidade, conforme determinava a lei discutida em capítulo 

anterior e que é lembrada no documento que estamos analisando141. 

 A Diretoria do Serviço Sanitário recebeu, da Câmara da cidade de São 

Simão, em 06 de julho de 1902, a solicitação do envio de um Inspetor Sanitário. 

No entanto, a presença do Inspetor teria o objetivo de obter atestado “das boas 

condições sanitárias de São Simão”142. Assim, foi designado pela Diretoria do 

Serviço Sanitário o Dr. Carlos Meyer. Em seu levantamento junto ao corpo 

                                                 
138 Ibid. 
139 Ibid., 6-7. 
140 Ibid., 7. 
141 Ibid., 16-17. 
142 A confirmação das boas condições sanitárias impediria o aumento dos boatos sobre as 
manifestações da doença, pois a fuga da população para outras localidades trazia muitos 
prejuízos para o comércio e o município. Ibid., 7. 
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clínico da cidade e das autoridades municipais, informava que até aquela data 

não havia a presença da febre amarela na cidade143.  

 Mas, passado algum tempo, a Diretoria do Serviço Sanitário foi 

comunicada sobre a manifestação de alguns casos da doença, através de um 

ofício em que se pode ler: 

 
“dando conta, do resultado de uma reunião por ele convocada 
entre os clínicos de São Simão, que na mesma afirmaram, que 
na verdade se tinham dado alguns casos de moléstia suspeita, 
sem, porém, carácter epidêmico’. Justificavam essa opinião 
pela não reincidência de casos nas mesmas casas e por serem 
diametralmente oposto os pontos em que deram os 
mesmos”144. 

 

 Como a febre amarela era uma doença contagiosa, o surgimento de um 

caso era quase sempre seguido de novas ocorrências nos mesmos locais, o 

que não havia acontecido. Fazendo uso deste argumento, a administração 

local tentava, a todo custo, dissociar a identificação dos casos como febre 

amarela e, assim, evitar a instalação de uma Comissão Sanitária no município.  

 Em 04 de julho de 1902, entretanto, uma nova comunicação da 

manifestação de febre amarela era enviada. Um médico local, em um primeiro 

momento, havia identificado o caso como uma febre de mao carácter. Para 

alguns colegas, no entanto, a doença era febre amarela145.  

 De volta a São Simão, o Dr. Carlos Meyer buscou, junto aos médicos, 

obter informações sobre o relato comunicado de febre amarela, mas percebeu 

que os médicos procuravam, mais uma vez, descaracterizar a doença. Para 

Meyer, a classe médica local não aceitara as novas concepções do contágio da 

                                                 
143 Ibid. 
144 Ibid., 6. 
145 Ibid., 7-8. 
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doença. Assim, distribuiu material a fim de orientar médicos e autoridades 

locais das novas medidas para o controle e erradicação da febre amarela. 

Para o Dr. Carlos Meyer, parte da culpa pela ocorrência da epidemia da 

febre amarela na cidade recaía sobre o próprio corpo local de clínicos. Em 

investigação posterior, foi possível verificar que alguns dos médicos não faziam 

a correta identificação e notificação dos casos. Os casos, quando constatados, 

só se confirmavam quando o médico realizava conferência junto a outros 

clínicos. E, então, concluíram que os sintomas apresentados, possivelmente, 

ligavam-se à febre amarela. Contudo, a doença teria surgido muito antes, 

provavelmente, em 20 de maio de 1902, mas, na época, não fora “devidamente 

percebida”146.  

Em relação às autoridades locais, Meyer observou que, mesmo 

reconhecendo a ocorrência da doença, elas não seguiam as orientações 

prescritas para que houvesse o isolamento dos pacientes e a eliminação de 

criadouros dos mosquitos. Para o inspetor, em suas previsões, nada mais havia 

“a não ser a certeza da possibilidade de uma epidemia [num curto intervalo de 

tempo] pelos múltiplos exemplares de Culex taeniatus que encontrou” 147. 

 De fato, catorze dias após a comunicação do primeiro caso, ocorrido em 

20 de junho de 1902, acontecia a manifestação de uma epidemia. As 

autoridades municipais enviaram para a Diretoria um comunicado em que 

davam conta da identificação de quatro a cinco novos casos da doença. Assim, 

uma vez mais de volta à cidade, o Dr. Carlos Meyer, após o estudo detalhado 

dos casos registrados e do levantamento junto ao corpo clínico da cidade, 

                                                 
146 Ibid., 7. 
147 Ibid. 7. 
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constatou que três deles, corresponderiam ao thypho icteroide148 ou seja, de 

febre amarela. Mas, estes não foram os únicos. A coleta das informações feita 

durante as investigações constatou que, em momentos anteriores, outros 

casos já haviam sido detectados e escondidos. Estes dados revelavam que, 

desde maio até aquele momento, os casos de febre amarela alcançavam um 

total de 25 ocorrências, com mortalidade em 50% dos casos149. São Simão 

chegara ao nível crítico, o que levou muitos de seus habitantes a fugirem para 

outros municípios. 

A complicar a situação, as medidas essenciais recomendadas para 

conter a doença não podiam ser aplicadas. O município não possuía um 

sistema de abastecimento de água, o que, para os membros da Comissão 

Sanitária, era um grande problema e um dos maiores empecilhos na contenção 

dos mosquitos. De fato, a captação de água era feita no córrego que cortava a 

cidade, caracterizado, em sua geografia, pela baixa velocidade das águas em 

razão do grande número de curvas. Em suas margens, empresas têxteis 

haviam construído cisternas de onde retiravam a água necessária para as suas 

atividades. Segundo o relatório, do córrego, também “se provê não pequena 

parte da população para o seu uso doméstico, utilizando-se o excedente [da 

população] de cisternas malfeitas, não cobertas e em geral pouco limpas”, em 

cujos interiores, havia grande quantidade de larvas dos mosquitos150.  

 A cidade também não tinha uma rede de esgoto e os rejeitos eram 

disponibilizados em fossas fixas, consideradas ambiente propício para a 

criação dos mosquitos. De toda forma, mesmo os médicos que não aceitavam 

as novas ideias sobre a propagação da doença, havia entre eles os que 

                                                 
148 Uma das designações dadas para a febre amarela, também chamada de tifo americano. 
149 Serviço Sanitário, “Prophilaxia da Febre Amarela”. 7. 
150 Ibid., 9. 
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acreditavam que a doença viria da liberação do “gérmen amarílico” oriundo da 

contaminação do solo pelo esgoto e, portanto, deveriam envidar esforços para 

evitar tais situações.   

 Apesar da insistência dos inspetores para serem executada obras de 

saneamento visando conter a doença, a administração do município não 

dispunha dos recursos financeiros necessários. A falta de água encanada e de 

uma rede de esgoto aumentava as dificuldades para a contenção a doença. A 

mesma angústia percebia-se em relação aos imóveis, visto que eram 

considerados, na maioria, insalubres, pois seus pisos e paredes tinham “vícios” 

de construção. Lixo se acumulava em seus quintais e muitas construções não 

possuíam pisos ou forração no teto. Claramente, isso se dava pois “a cidade, 

nascida de elementos étnicos completamente heterogêneos e que considerava 

o seu estádio lá, não como definitivo, mas como barraca onde se passavam 

noites de campanha” 151.   

 Outros agravantes dificultavam o trabalho dos Inspetores: o poder 

público local não executou a capinação e limpeza das áreas do entorno do 

córrego que corta cidade; não foram encaminhados os comunicados solicitando 

aos proprietários dos terrenos desocupados que fizessem a devida limpeza. 

Medidas tão necessárias para evitar locais “que pudessem servir de meio para 

a evolução das larvas dos pernilongos e que debaixo dessa vegetação 

pudesse existir”152. Todas essas razões eram arroladas como facilitadoras da 

propagação da febre amarela na cidade. Resultado: quatro novos casos 

apareceriam em 15 de novembro de 1902. E no dia seguinte, mais cinco casos. 

                                                 
151 Ibid., 10. 
152 Ibid., 14. 
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O auge aconteceria em 28 de dezembro, quando 11 novos casos davam 

entrada no Hospital de Isolamento153.  

 Para os membros da comissão, a confirmação entre a explosão do 

número de casos e sua relação entre a quantidade de mosquitos era 

confirmada após a limpeza e recolhimento do lixo de muitos pontos da cidade. 

Numa ação promovida pela comissão sanitária, constata-se a grande 

quantidade de receptáculos depositados em terrenos vazios, contorno dos rios, 

condições que favoreciam a presença de larvas do mosquito154. 

Em São Simão, Ribas comprova que não seria mais possível controlar a 

doença pelas práticas de desinfecção, pois mesmo após a execução das 

medidas baseadas nos preceitos de higiene, a doença não era eliminada, uma 

vez que novos casos apareciam nas mesmas localidades onde as práticas 

foram realizadas.  

 

“Como vedes, e, apesar desses cuidados, nada conseguíamos 
do emprego dessa teoria, repetindo-se de preferência os casos 
em àquelas casas nas quais o expurgo completo contra os 
mosquitos era impossível”155. 

 

A despeito do empenho dos trabalhos de conscientização junto da 

população, a quem era solicitado levar a cabo a eliminação dos mosquitos, 

buscando o declínio no número de casos, para os Inspetores, os trabalhos para 

a extinção da epidemia, em São Simão, estavam longe de terminar. Para seus 

membros, ele estava incompleto: “ainda lá, existem os veículos, quiçá 

                                                 
153  
154 Ibid., 14. 
155 Ibid. 
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infeccionados, da moléstia, esperando, na revivescência da estação calmosa, 

ensejo para a continuação da tarefa a executar” 156. 

 A incompletude observada pelos Inspetores era devido ao problema de 

abastecimento de água. A ausência de uma rede de água encanada levava a 

população a fazer uso de cisternas157. Nelas, as fêmeas dos mosquitos 

encontravam condições ideais para a deposição de seus ovos. As larvas que 

surgiam completavam o seu desenvolvimento e, assim, se dava o surgimento 

de novos mosquitos, o que favoreceria a expansão da doença158.  

 

  

3.5 De São Simão a Ribeirão Preto 

 

 Em 29 de janeiro de 1903, a Diretoria do Serviço Sanitário era 

comunicada da existência de cinco casos de febre amarela na cidade de 

Ribeirão Preto, próxima a São Simão. A situação anterior de São Simão era 

bem conhecida pelos administradores de Ribeirão Preto e, assim, a Câmara 

solicitava, junto da Diretoria do Serviço Sanitário, providências para conter a 

doença e evitar uma epidemia na cidade. Para tanto, ainda tomando como 

certo que o contágio se dava a partir do ambiente, solicitava que se fizesse 

rigorosa desinfecção nos vagões das composições dos trens onde houvesse 

passageiros e materiais com procedência da cidade de São Simão. Ao mesmo 

                                                 
156 Ibid., 16. 
157 Na grande maioria, sem tampas e, mesmo quando sem uso, seu conteúdo não era 
esgotado.  
158 Serviço Sanitário, “Prophylaxia da Febre Amarela” [Ribas],14. 
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tempo pedia que se confeccionassem passaportes sanitários a serem exibidos 

pelos viajantes159. 

 As autoridades de Ribeirão Preto sabiam que, com o surgimento de 

epidemia em São Simão, como acontecera antes, boa parte de sua população 

entraria em êxodo e procurando “abrigar-se aí e em cidades próximas [para 

fugir] dos males a que lá estavam sujeitos” 160.  

Atendendo à solicitação proveniente de Ribeirão Preto, a Diretoria do 

Serviço Sanitário designou, como Inspetor Sanitário, o médico Dr. Francisco 

Vianna, que já se encontrava em atividade como membro da Comissão 

Sanitária, em São Simão. Uma vez em Ribeirão Preto, Vianna fez o 

planejamento de implantação das medidas necessárias para o controle da 

doença, constituindo também comissão local para a execução de ações, que 

iniciou os trabalhos em 04 de fevereiro de 1903161.  

À época, a cidade contava com um total aproximado de 14 mil 

habitantes, distribuídos em acerca de 2.400 residências. Uma parte era 

chamada de cidade alta e outra de cidade baixa, onde a epidemia havia 

surgido. Para os inspetores, a justificativa para a instalação da epidemia era, 

em parte, devido a situação em que se encontrava as residências, pois tinham 

“os mesmos vícios de construção do de São Simão”162 e a proximidade da linha 

férrea163, outro elemento que colaboraria para a instalação da doença. O papel 

da ferrovia foi lembrado por outros estudiosos no assunto. Assim, para Rodolfo 

                                                 
159 Para os administradores de Ribeirão Preto, se fazia necessário a emissão de um passaporte 
sanitário de todos aqueles que viessem de São Simão. Na opinião dos seus idealizadores, 
haveria uma fiscalização mais eficiente. No entanto, o Serviço Sanitário contestava, pois 
haveria muita dificuldade na execução, além de não ser possível a fiscalização de todas as vias 
de acesso ao município. Ibid., 17. 
160  Ibid. 
161 Ibid., 17-18. 
162 Ibid., 18. 
163 Ibid., 17.   
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Tellarolli Junior, a progressão da malha ferroviária levou à expansão da doença. 

Pois, “esse meio de transporte passou a ser também muito utilizado na fuga 

das populações das cidades atingidas pela doença até localidades próximas 

ainda não epidêmicas, favorecendo a propagação da febre amarela em torno 

dos focos iniciais”164. 

 Alguns dos problemas verificados em São Simão repetiam-se em 

Ribeirão Preto. Apesar de a cidade contar com água canalizada, a distribuição 

era irregular. A parte baixa era abastecida durante o dia e a alta durante a noite. 

Para os Inspetores Sanitários, a dificuldade no abastecimento contribuiu para o 

avanço da doença, pois a população, por não ter água disponível, fazia uso de 

cisternas para o seu armazenamento e consumo165.  

A proliferação dos mosquitos confirmou, em Ribeirão Preto, o que 

acontecia em São Simão: com o armazenamento de água nas cisternas e 

barris, havia larvas que levavam à propagação dos mosquitos e, 

consequentemente, o número de casos da doença aumentava. 

Os membros da comissão observavam que, para a população local, não 

haveria motivos para a propagação da febre. Segundo os residentes, a doença 

provinha de solo contaminado e, para eles, a terra roxa tinha a qualidade de 

que “não hospedaria o typho icteroide”. Contudo, segundo os inspetores, essa 

“crença”, colaborou para que as autoridades locais pouco ou nada fizessem 

para controlar a epidemia166: 

 

“[...] atendendo ao que aí, ia se dar, segundo nós, combate 
decisivo, iam ser postas em prova duríssima as afirmativas da 
doutrina Finlay, em um meio onde só se deveria esperar uma 

                                                 
164 Telarolli Junior, 270.   
165 Ibid., 21. 
166 Ibid.,19. 
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epidemia assustadora e terrível, [...] a composição dos seus 
elementos de população e ao abandono em que encontramos 
a cidade em matéria de higiene”167. 

 

Para a Comissão Sanitária, era necessária a correta identificação dos 

casos de febre amarela. Para evitar a contaminação dos mosquitos, era preciso 

o isolamento do doente. Reconhecidos os casos, a primeira providência era a 

de que todas as pessoas doentes deveriam ser encaminhadas para o Hospital 

de Isolamento. No entanto, muitos nem foram removidos. O motivo estava na 

localização do Hospital de Isolamento, em Ribeirão Preto, muito distante da 

cidade168.  

Portanto, havia a urgência em montar um Hospital de Isolamento dentro 

da cidade e, como solução, os membros da Comissão sugeriram que fosse 

alocado no prédio da Santa Casa, ou num “Grupo Escolar”, onde instalariam 

telas metálicas nas portas e janelas169, para que assim fosse evitado o contato 

dos mosquitos com os doentes, atendendo às instruções da Diretoria para a 

contenção da doença170.  

 A eliminação dos mosquitos e de seus criadouros era outro dos grandes 

desafios, razão pela qual a remoção do lixo em diversas regiões da cidade se 

tornava prioridade. Diante desta necessidade, por determinação dos membros 

da Comissão Sanitária e após trinta dias de serviços, com um total de duzentos 

homens e trinta carroças, foram removidas quatro mil carroças de lixo, “na sua 

                                                 
167 Serviço Sanitário, 19. 
168 Ibid. 
169 A experiência deste procedimento viria da adoção de algo semelhante em São Simão, 
seguindo as orientações da doutrina proposta por Finlay. 

170 Serviço Sanitário, 19. 
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maioria constituída pelos elementos que receávamos: os receptáculos próprios 

para a criação de pernilongos”. 171   

 Os inspetores observaram que a provisão de água, tanto para os 

moradores estabelecidos quanto para os novos, constituía uma questão a ser 

bem trabalhada. Os problemas na distribuição de água e o aumento do número 

de pessoas na cidade contribuíram para a ampliação da quantidade de 

cisternas. A falta de orientação quanto aos cuidados a serem tomados levou a 

uma grande proliferação de mosquitos. Os reservatórios ficavam descobertos, 

o que facilitava para as fêmeas dos mosquitos depositarem ovos em seu 

interior e, mesmo quando secos, “uma quantidade mínima da água de chuva, 

deixava viver um sem número de larvas”172.   

 Um novo elemento chamou a atenção da Comissão: a qualidade de 

algumas plantas comuns em quintais, e outras espécies nas matas, também 

contribuía como foco de proliferação, pois eram: 

 

“o ninho preferido para a sua progênie: eram as larvas 
encontradas na bainha das folhas da bananeira ou nos 
espaços existentes nos brotos ainda não desenvolvidos, enfim 
um sem número de casos de todo dia, que a eles moradores e 
a nós outros também admiravam pelo imprevisto das situações, 
que até então tinham escapado a uma investigação de que não 
se tinha cogitado” 173.    

 

 Os Inspetores, por determinações da Diretoria do Serviço Sanitário, não 

fizeram desinfecções em Ribeirão Preto, concentrando-se nas ações que 

levavam à busca e eliminação dos mosquitos174. Apenas com estas medidas a 

                                                 
171 Ibid., 20. 
172Ibid., 21 

173 Serviço Sanitário, 21 
174 As novas práticas corresponderiam às observações das ações e dos resultados observados 
em São Simão. Pois, mesmo após a execução das desinfecções nos locais onde os casos 
ocorreram, surgiam novos doentes nas mesmas localidades, ou próximas a elas. Ibid., 23. 
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doença estava sobre controle e a epidemia havia sido eliminada. O conjunto 

das ações e seus resultados contribuiriam muito para ampliar a ideia de que o 

contágio não estava vinculado aos objetos em contato com o doente, sua 

residência ou pessoas próximas. 

 

 

3.6 Ribas e os debates  da febre amarela: a associação aos mosquitos  

 

Como vimos, para conter as epidemias da febre amarela no estado de 

São Paulo, até o início do ano de 1901, as orientações dadas pela Diretoria do 

Serviço Sanitário aos Inspetores Sanitários seguiam os pressupostos 

envolvendo medidas de higiene e saneamento. Mas, as concepções de 

contágio divergiam entre médicos e mesmo autoridades de saúde. Através dos 

relatórios dos inspetores e das publicações feitas à época, podem-se identificar 

dois grupos defensores de concepções diferentes sobre o contágio da doença: 

os que defendiam a infecção do ambiente e objetos contendo os miasmas; e 

aqueles que atribuíam o contágio ao contato com o indivíduo doente – 

denominados infeccionistas e contagionistas, respectivamente175. 

Na segunda metade do século XIX, a formação dos médicos já contava 

com os conhecimentos sobre Bacteriologia e os médicos brasileiros 

dominavam as técnicas envolvidas na área. Os trabalhos envolvendo a 

descoberta de que muitas doenças infecciosas estavam associadas a um 

microrganismo176, fizeram com que o mesmo acontecesse em relação à febre 

amarela. Alguns médicos e autoridades de saúde paulistas também 

                                                 
175 Benchimol, “Domingos José Freire e os Primórdios da Bacteriologia no Brasil”, 70. 
176 Benchimol, “A Instituição da Microbiologia”, 269-273. 
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compartilhavam desta ideia. Todavia, as práticas envolvidas para a contenção 

das epidemias em São Paulo até 1903 eram as mesmas, como as 

desinfecções, o isolamento dos pacientes e o saneamento dos locais.  

Para alguns defensores dessa concepção, como os médicos Dr. José 

Martins Maria Botelho e Dr. Artur Mendonça, membros do serviço de saúde e 

diretores do Instituto Bacteriológico de São Paulo, a febre amarela ligava-se a 

uma bactéria, “ainda desconhecida”177. Haveria, portanto, a hipótese de que a 

doença poderia ser combatida através de imunizações; assim, com a 

continuidade das desinfecções, haveria a contenção da doença. As 

descobertas do médico italiano Sanarelli estariam enquadradas dentro desta 

possibilidade, com aceitação inicial do seu Bacilo icteroide. Desse modo, a 

hipótese bacteriana seria testada em São Paulo. A convite das autoridades 

estaduais, ele veio a São Paulo e, no ano de 1897, aplicou seu Sérum Curativo 

e Preventivo para o tratamento de febre amarela em doentes da cidade de São 

Carlos do Pinhal. O resultado das inoculações feitas em 22 doentes, teve como 

resultado que 6 levaram a óbito178. 

A credibilidade do soro de Sanarelli passou a ser questionada e um de 

seus principais opositores, o Dr. Adolfo Lutz, realizou testes para verificar a 

presença do bacilo. Tanto nos resultados obtidos dos estudos de bacteriologia 

realizados pelo médico americano Dr.George Sternberg, em 1900, na base 

militar em Cuba, quanto com Lutz, no Instituto Bacteriológico, observou-se que 

a bactéria pertencia ao grupo dos coliformes fecais e não tinha nenhuma 

                                                 
177 Mendonça e Toledo, “Estudos Sobre a Febre Amarela”, 7-13 
178 Sanarelli, “Primeiras Experimentações”, 16-17 
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relação com a doença, bem como, a ação do soro destinado para o tratamento 

não dava resultado179. 

Apesar da indefinição do agente etiológico da doença, que resultou no 

fracasso em obter uma forma de imunização, são mantidas as práticas de 

higiene e saneamento para a contenção do problema, pois não apenas 

possibilitavam indiretamente o controle da febre amarela, como auxiliavam na 

contenção de outras enfermidades180. No entanto, após a divulgação dos 

resultados das experimentações e das atividades desenvolvidas pelos norte-

americanos em Cuba, Ribas passou a adotar unicamente a eliminação dos 

mosquitos como forma de contenção da doença. Para Ilana Löwy, Ribas ao 

analisar os resultados obtidos pelos norte-americanos, veio a justificar a queda 

no número de casos em suas ações em Campinas, como Inspetor Sanitário, 

entre 1896 e 1898. Em Campinas, conseguiu eliminar a epidemia de febre 

amarela que grassava na Cidade e acreditou ter sido possível graças às obras 

de drenar córregos e alagadiços. Identificou e eliminou imóveis – as 

construções consideradas como insalubres –, planejou e acompanhou a 

execução das obras para o saneamento básico da cidade181, que quando 

executados acabaram por eliminar os locais de proliferação dos mosquitos. 

Contudo, em outras cidades onde não houve a eliminação dos alagadiços ou 

de locais de criadouros de mosquitos, mesmo com as desinfecções, a doença 

voltava a se manifestar, pois os criadores dos mosquitos permaneciam. Para a 

autora, Ribas reproduz os experimentos realizados em Cuba, apenas para 

comprovar o mosquito como agente transmissor182. 

                                                 
179 Ortiz, 68. 
180 Löwy, Vírus, Mosquitos e Modernidade, 26-27. 
181. Ibid., 70. 
182 Ibid., 71. 
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A adoção do controle da febre amarela através da eliminação dos 

mosquitos já estava sendo utilizada desde janeiro de 1901, quando da 

execução das medidas de contenção da epidemia de Sorocaba. Porém, além 

da eliminação do mosquito, outras providências, como o isolamento dos 

doentes e as medidas de desinfecção, também foram aplicadas, e a epidemia 

ficou sob controle. 

A ênfase no papel do mosquito na transmissão da febre amarela foi dada 

por Ribas em sua publicação O Mosquito Como Agente da Propagação da 

Febre Amarela, em 14 de janeiro de 1901. Nesse trabalho, Ribas destaca os 

resultados obtidos pelos norte-americanos, nos experimentos realizados em 

Cuba, que levaram à confirmação do mosquito como agente transmissor da 

febre amarela. Para valorizar a teoria, Ribas descreve as medidas adotadas e 

seus resultados no caso da epidemia de Sorocaba, quando foi feita a 

associação das desinfecções com eliminação dos mosquitos. Dessa forma, ao 

se utilizar métodos associados, não se poderia dizer que a transmissão era 

exclusivamente devida aos mosquitos.  

Entretanto, em Ribeirão Preto não foram realizados os procedimentos 

das práticas de desinfecção. A Diretoria do Serviço Sanitário adotou, nessa 

cidade, medidas voltadas apenas para a eliminação dos mosquitos e 

criadouros, além do isolamento em hospitais e nas residências para evitar o 

contato dos doentes com os mosquitos. A epidemia ficou sob controle e não 

mais aconteceria em anos posteriores; diferente do que se observou em 1901, 

na cidade de São Simão, onde havia um número maior de ocorrências, apesar 

de uma população menor que a de Ribeirão. Em São Simão, mesmo após 

serem realizadas as medidas de desinfecção e eliminação dos insetos, a 
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doença voltaria a ocorrer posteriormente. A justificativa dada por Ribas, 

conforme analisamos, foi de que havia uma diferença relevante entre a 

densidade da população de mosquitos, sendo maior em São Simão do que em 

Ribeirão Preto que, favorecida pelas condições locais, dificultou a eliminação 

completa183. 

Os bons resultados de Ribas na direção do Serviço Sanitário de São 

Paulo, no entanto, não significaram unanimidade entre a classe médica, pois 

havia oposição daqueles que não descartavam as medidas de desinfecção.  

Um dos defensores da desinfecção era o Dr. Nuno de Andrade que, em julho 

de 1902, publicou na Revista Médica de São Paulo o artigo “A Prophilaxia da 

Febre Amarela”. Neste artigo, defende que a existência da febre amarela não 

estaria apenas na vinculação entre a presença dos doentes e dos mosquitos, 

que se infectariam ao picar os primeiros, pois o mosquito poderia ser 

contaminado pelo meio. Mas, não deixou de reconhecer a importância dos 

experimentos realizados pela Comissão Militar Norte-Americana em Cuba, que 

indicou o mosquito como o agente transmissor da doença: 

 

“Duas experiências fundamentais praticaram os médicos 
americanos em Havana para elucidar a questão da 
transmissibilidade. Removidas cuidadosamente todas as 
causas presumíveis de erro, 29 pessoas sãs foram submetidas 
às picadas de mosquitos que se haviam infectado em doentes 
de febre amarela. Dessas 18 tiveram a moléstia (62%) e 3 
faleceram. A averiguação necroscópica confirmou o diagnóstico 
clínico. Essa experiência é decisiva e não oferece flanco às 
críticas: O Stegomya inocula a febre amarela” 184. 

 

                                                 
183 Ibid., 68. 
184 Andrade, 320. 
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No entanto, diverge ao considerar a condução dos experimentos feitos 

pelos norte-americanos, que descaracterizava a ideia de que o contágio via o 

mosquito não estaria vinculada ao meio, secreções e objetos que tiveram 

contato com doentes. Assim, para Nuno de Andrade, o meio também poderia 

favorecer a contaminação dos mosquitos, como ele procura demonstrar: 

 
“A outra experiência consiste nisto: muitas pessoas em 
perfeitas condições de saúde foram detidas em 
compartimentos adequados, nos quais tinham sido colocadas 
roupas de cama e de corpo, colchões e etc., que estiveram em 
contato e serviram a doentes de febre amarela. Durante várias 
semanas essas pessoas usaram dos objetos contaminados. 
Nenhum caso de infecção. Finda a temerária experiência, uma 
delas fez-se picar por mosquitos e teve a febre amarela.  Os 
médicos americanos concluíram que tais objetos não 
transmitem a moléstia e negam o mínimo valor a desinfecção 
dos mesmos.  O que dela se pode inferir é que as roupas e 
colchões etc., não transmitem a moléstia diretamente; mas 
nada demonstram que não transportem o gérmen. Para que a 

experiência fosse completa faltou um elemento indispensável 
ao raciocínio de profilaxia: a presença de mosquitos sãos. 
Estes poderiam infectar-se nos objetos e em seguida inocular a 
moléstia em homens. A lacuna invalidou a inferência” 185. 

 

Nuno de Andrade considerou que o sucesso obtido pelos americanos no 

controle da doença em Havana, não esteve restrito apenas à eliminação dos 

mosquitos. Em sua opinião, as medidas de saneamento e higiene, executadas 

sob o comando administrativo dos militares norte-americanos, diminuíram a 

chance de contaminação dos mosquitos. Para ele, as obras de saneamento 

executadas na cidade Havana colocavam em dúvida “as deduções profiláticas 

que os americanos preconizam”. Segundo Nuno de Andrade, estas obras 

levaram à eliminação da possibilidade da presença do gérmen amarílico. O que 

descartaria a ideia de uma teoria exclusivista186. 

                                                 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
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 A contaminação do mosquito aconteceria pelo contato com o gérmen 

causador da moléstia presente no meio externo: 

 

“Para não fatigar quem se propuser a atender a este modesto 
escrito, referirei somente alguns dos que foram assinalados por 
Kermorgant, no Congresso de Hygiene de 1900 [...].A ilha 
Royale, na Guiana Francesa, sofreu no século último, várias 
invasões de febre amarela. Nos meses de setembro, outubro e 
novembro de 1885 uma epidemia manifestou-se 
inopinadamente, sem que a importação pudesse ser invocada. 
O Dr. Rango, médico militar ali estacionado, filiou essa 
epidemia na precedente, de 1877 [...] Havia nos depósitos do 
hospital certa quantidade de colchões de lã, servidos pelos 
amarelentos de 1877. Foram eles retirados em agosto de 1885 
e a lã, misturada com outra nova, foi aproveitada par a 
confecção de 48, destinados ao uso da guarnição. 
Imediatamente começaram a aparecer casos de febre amarela 
nas pessoas que dormiam sobre tais colchoes, até que em 
novembro a procedeu-se a incineração deles, cessando por 
completo a epidemia. Julgo difícil contestar-se que o Stegomya 
foi buscar na lã contaminada o gérmen da moléstia187”. 

 

Nuno de Andrade observou ainda que havia uma similaridade dos 

estudos da malária que favoreceu aos norte-americanos no estabelecimento de 

uma associação da transmissão da febre amarela a um mosquito188. Acreditava 

que havia um hiato entre a malária e a febre amarela e, deste modo, não seria 

possível a contaminação pelo mosquito da febre amarela, seguindo o modelo 

da malária. No caso da febre amarela, os mosquitos só poderiam ser 

contaminados até o quarto dia após a manifestação dos sintomas. Quanto à 

malária, não se colocava restrições quanto ao período em que se daria o 

contágio, além disso já se conhecia seu agente causador, seu ciclo evolutivo e 

a participação do inseto neste ciclo. Para Nuno de Andrade, um fato chamava a 

                                                 
187 Andrade, 323. 
188  Ibid., 322. 

 



 

94 

 

atenção, pois desde a contaminação das fêmeas, elas só poderiam transmitir a 

doença passados de 7 a 8 dias: 

 

“Esse período de tempo é gasto em coisas desconhecidas; e, 
por isso, não se sabe se no Stegomya passa-se o mesmo que 
no Anófeles, relativamente à esporogênia do plasmódio.  
A ignorância deste detalhe, reunida a invisibilidade atual do 
gérmen da febre amarela, encheu a doutrina havanesa de 
sombras, não no tocante a transmissão da moléstia pelo 
Stegomya, mas quanto as deduções profilácticas que os 
americanos preconizam. 
O período referido de 12 dias aparece como necessário para 
que o gérmen chegue as glândulas salivares do mosquito e 
possa ser inoculado pela prosbocida. 189 

 

 Nuno de Andrade não se opunha ao combate do mosquito como 

transmissor da febre amarela. Para ele, não se poderia negar a importância 

dele como uma das formas de propagação da doença, mas apenas pela sua 

“inocubilidade”. Em sua opinião, o controle da epidemia de febre amarela 

realizada pela Comissão Norte-Americana, na cidade de Havana, era o 

resultado do conjunto das ações, e não tão somente a partir da eliminação dos 

mosquitos e seus criadouros190. Não seria possível “incriminar”, com 

exclusividade, apenas os mosquitos como responsáveis pela transmissão da 

febre amarela: 

“Era mister indagar se os mosquitos sãos, em contato com 
objetos maculados, tornavam-se infectantes. Depois era 
preciso, ainda, investigar possíveis propriedades infectantes 
nos dejetos do Stegomya, a fim de elucidarem-se todas as 
condições de propagação da moléstia e saber-se, ao certo, se 
no meio exterior o gérmen pôde ficar deposto, a espera de um 
mosquito que vá busca-lo, como é provável tenha sucedido em 
Dakar” 191 

  

                                                 
189 Ibid. 
190 Ibid., 325. 
191 Ibid., 322. 
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Para Nuno de Andrade, pelo fato de não se conhecer o agente causador 

da febre amarela, ainda era necessário somar as desinfecções aos 

procedimentos de eliminação dos mosquitos, pois:  

 

“enquanto não se demonstrar que no mundo exterior que o 
gérmen da febre não tem existência livre; enquanto não provar 
que não há domicilio infecto, nem roupas contaminadas, nem 
objetos perigosos; enquanto não se for certo que o princípio 
infeccioso só pode ser encontrado no homem e no mosquito: – 
a fórmula profilática deve ser complexa, isto é, abranger em 
seus termos todos os processos profiláticos em uso e mais que 
derivam da transmissibilidade da febre amarela pelo Stegomya. 
Adição e não substituição”192. 

 

 

3.7 Ribas e a reprodução dos experimentos de Cuba 

 

 Nesse clima de contestação, Ribas acreditou ser necessário reproduzir 

os experimentos dos norte-americanos, em Cuba. Conforme destacamos, a 

reprodução dos experimentos restringiu-se em qualificar o mosquito como 

agente transmissor da febre amarela. Todavia, em nossos estudos, 

encontramos evidências de que a condução dos experimentos e os resultados 

obtidos permitiriam a demonstração da necessidade de estruturação e adoção 

de estratégias mais eficientes para o controle e eliminação das epidemias de 

febre amarela focadas no combate aos mosquitos.  

Vista a necessidade da comprovação do mosquito como agente 

transmissor da febre amarela, Ribas, junto com Lutz, passou a idealizar a 

execução dos experimentos. Para estarem em conformidade com as diretrizes 

adotadas pelos norte-americanos, os testes deveriam acontecer longe das 

                                                 
192 Ibid. 
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zonas infectadas. Por este motivo, eles seriam realizados na cidade de São 

Paulo que, à época “e desde alguns anos, se achava isenta de qualquer 

epidemia da febre amarela” 193. 

  Do mesmo modo que os norte-americanos, dois experimentos foram 

realizados e todos supervisionados por uma comissão de médicos, sendo as 

atividades devidamente registradas em ata. O primeiro experimento, entre 

dezembro de 1902 e fevereiro de 1903, tinha como objetivo identificar a 

transmissão da febre amarela pelos mosquitos. Para isto, em uma área no 

Hospital de Isolamento de São Paulo, foram realizadas as medidas desinfecção 

do local, além da instalação de telas nas portas e janelas para evitar a entrada 

ou a saída de mosquitos. Neste quarto, seis voluntários, em momentos 

diferentes, foram submetidos a picadas de mosquitos, todos infectados com 

sangue de pacientes que haviam desenvolvido a febre amarela. Do mesmo 

modo que nas atividades desenvolvidas em Cuba, os mosquitos utilizados 

neste experimento foram trazidos na forma de larvas de regiões onde a doença 

não era endêmica. Depois, ao chegarem à forma adulta, foram levados para 

serem infectados no Hospital de Isolamento da cidade de São Simão, local 

onde acontecia uma epidemia de febre amarela. Sob a supervisão de uma 

Comissão local, atestou-se que os insetos sugaram o sangue de indivíduos 

doentes de diferentes tipos e estágios de febre amarela restritas, porém, ao 3º 

e o 10º dia de manifestação da moléstia. 

Os mosquitos, agora encaminhados para São Paulo, após 16 dias da 

contaminação, sugaram o sangue de 04 voluntários194 – dois deles 

reconhecidos como não aclimatados –, além dos próprios médicos 

                                                 
193 Ibid. 
194 Sendo eles formados por quatro brasileiros (Oscar Marques Moreira, Domingos Pereira Vaz 
André Ramos) e um italiano (Januário Fiori), além de Ribas e Lutz.  
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responsáveis pelo experimento, Ribas e Lutz. Como nos registros dos 

trabalhos de Finlay e dos norte-americanos, os membros da Comissão 

reconheciam que havia a necessidade em se fazer mais de uma inoculação 

para se obter o contágio e a manifestação da doença. Para isto, realizou-se um 

total de cinco sessões, em intervalos distintos.  

Um deles, o paranaense Domingos Vaz195, manifestou a doença após a 

quarta sessão, realizada em 12 de janeiro de 1902, depois de ter seu braço 

picado por quatro mosquitos. Em 15 de janeiro, veio a manifestar febre 

amarela, na forma benigna. Entretanto, nas sessões anteriores, quando picado 

por uma quantidade menor de mosquitos, não manifestou a doença196. Sendo 

inoculado com a mesma quantidade de mosquitos, o voluntário Oscar Marques 

Moreira não manifestou a enfermidade, fato que foi associado à sua origem, 

pois afirmou que residiu desde 1896 na cidade de Santos. Para os membros da 

comissão, isto poderia lhe garantir imunidade197. 

O outro caso era o do italiano Januário de Fiori que, conforme registro 

da quinta sessão, realizada em 20 de janeiro de 1903, foi submetido à picada 

de quatro mosquitos diferentes, infeccionados a partir de um doente que 

manifestava febre amarela sob a forma grave. Em 23 de janeiro de 1903, 

Januário manifestou os primeiros sintomas da doença, com o aparecimento de 

albuminuria, que se intensificou; em 29 de janeiro, manifestou icterícia e 

vômitos biliosos. Reestabeleceu-se entre os dias 01 e 02 de fevereiro. 

                                                 
195 Cidadão paranaense. 
196 Tendo conhecimento de que as manifestações dos primeiros sintomas aconteciam, em 
geral, após o terceiro dia da infecção, a série de inoculações seguia este pressuposto e, a cada 
uma das inoculações que se sucedia, era esperado o tempo mínimo para a manifestação dos 
sintomas. 
197 Ortiz, 86. 
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Por sua vez, o voluntário André Ramos, em 23 de janeiro de 1903, após 

ser picado por seis mosquitos da mesma procedência que picou Januário de 

Fiori, teve a manifestação da doença já no primeiro dia após a inoculação, 24 

de janeiro de 1903, permanecendo com os sintomas até o dia 26 de janeiro. 

Em 29 de janeiro, a doença regrediria. 

Para os membros da Comissão, estas ocorrências validaram a hipótese 

que associava o mosquito como o agente transmissor da febre amarela. Dessa 

forma, estava plenamente justificada a necessidade do controle dos mosquitos 

e do isolamento dos doentes, para conter as epidemias. 

 Mas, o processo não estava completo, pois era necessário, ainda, 

desvincular o gérmen amarílico, supostamente presente nas secreções e 

roupas ou no ambiente como forma de transmissão da febre amarela. Com 

este objetivo, a Diretoria do Serviço Sanitário realizou, no Hospital de 

Isolamento de São Paulo, entre 20 de abril e 10 de maio de 1903, uma série de 

experimentos utilizando roupas, objetos, urina, vômitos e secreções de doentes 

que desenvolveram a febre amarela. Sob a supervisão da mesma Comissão do 

primeiro experimento, um grupo de três voluntários de origem italiana, portanto 

não aclimatados, permaneceu em um quarto desinfestado dos mosquitos, 

climatizado e isolado por telas. Durante a sua permanência no recinto, ao longo 

de onze sessões, seguindo as orientações da Comissão, os italianos usaram 

as roupas, dormiram sobre os lençóis e manusearam os dejetos vindos dos 

amarelentos198.  

Após a realização das sessões, em nenhum deles foi constatado o 

desenvolvimento da febre amarela.  Para os membros da Comissão, esses 

                                                 
198 Ibid., 86-89. 
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experimentos eram decisivos: não era mais possível atribuir contagiosidade 

aos objetos ou secreções vindas dos doentes ou ao meio em que as pessoas 

viviam199.  

 Confirmado que cabia aos mosquitos a transmissão da febre amarela, a 

Diretoria do Serviço Sanitário, sob a direção de Ribas, publica a Prophylaxia da 

Febre Amarella, apresentada em 27 de junho de 1903, no 5º Congresso de 

Medicina e Cirurgia realizado no Rio de Janeiro. Encontramos nesse trabalho a 

descrição e os registros das ações que envolveram a febre amarela, desde 

1898, quando Ribas passou a ser o diretor do Serviço Sanitário. 

 No estado de São Paulo, a partir de então, as atividades visando o 

controle e a eliminação da febre amarela estavam concentradas em acabar 

com os mosquitos, ficando as desinfecções restritas à eliminação destes nos 

locais de sua ocorrência. Para tanto, o Serviço Sanitário publicou, em 21 de 

dezembro de 1903, as Instruções Sanitárias para Evitar a Propagação da Febre 

Amarela, afirmando, sem rodeios: 

 

“A febre amarela se propaga pelos mosquitos, a maneira do 
que acontece com o paludismo e a Filariose – servindo estes 
insetos de hospedeiros intermediários para o micro-organismo 
causador desta moléstia”200. 

 

A Instrução Sanitária agora era composta de normas que enfatizavam 

ações para a eliminação dos focos e criadouros dos mosquitos, repetindo o que 

se fizera frente às epidemias de Sorocaba, em 1901, e fora confirmado nas 

ações tomadas para o controle da doença na epidemia de Ribeirão Preto. 

Como resultado, verificou-se a diminuição e quase eliminação total da doença 

                                                 
199 Ribas, “A Extinção da Febre Amarela”, 7. 
200 Serviço Sanitário, “Instruções Sanitárias”, [Ribas], 1. 
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em 1903, ano em apenas dois casos foram constados em todo o estado de 

São Paulo.  
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Considerações Finais  

 

As manifestações da febre amarela, inclusive na forma de epidemias, 

não eram novidade no Brasil. Mas, a partir da metade do século XIX, e, 

principalmente em suas últimas décadas, a doença alcança proporções que 

demandam ações drásticas do governo.  

Ainda que, depois da instalação da república, os serviços de saúde 

tivessem passado a ser responsabilidade dos estados da federação, alguns 

anos decorreram antes que o Serviço Sanitário, mencionado em lei, pela 

primeira vez, em 1891, determinasse (e acompanhasse com mãos de ferro) 

ações visando debelar as manifestações de febre amarela. Tais ações, como 

era de se esperar, pois eram propostas por médicos (que dirigiram o Serviço 

Sanitário), estavam embasadas, principalmente, nas ideias sobre como a 

doença se propagava.  

Para buscar entender como se constituíam tais ideias sobre a 

propagação da febre amarela e, em alguns casos, de sua causa junto às 

instâncias governamentais no estado de São Paulo, nesta pesquisa foram 

analisados documentos elaborados por seu Serviço Sanitário, entre finais do 

século XIX e primeiros anos do seguinte. Verificamos, assim, as medidas 

adotadas por médicos e autoridades de saúde como solução para os 

problemas que visavam o controle e a eliminação da febre amarela. Mesmo 

tratando de períodos anteriores, foi dada certa ênfase às providências tomadas 

pelo Serviço Sanitário, entre os anos de 1898, quando Emilio Ribas assume 

sua direção, e o ano de 1903, quando novas “Instruções Sanitárias, para Evitar 

a Propagação da Febre Amarela”, são publicadas. Isso permitiu evidenciar a 
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relação entre as concepções sobre o entendimento do contágio e propagação 

da febre amarela e as ações praticadas para o controle das epidemias dessa 

doença. Dito de outra forma, as ações executadas pelo Serviço Sanitário no 

combate a doença tinham pressupostos teóricos que fundamentavam as 

medidas tomadas pelas autoridades de saúde, mesmo que ainda não estivesse 

estabelecido, até então, qual era o agente biológico que levava à doença. 

Apesar de os pesquisadores de até 1903 não conseguirem estabelecer a 

identidade do agente causador da febre amarela, muitas foram as discussões 

sobre quais seriam as formas de sua transmissão. Reconhecidas as 

diferenças, médicos e pesquisadores tinham em comum que a expansão da 

doença tinha vínculo com a presença do doente.  

Nossa pesquisa mostrou que, durante o primeiro período da gestão de 

Ribas junto ao Serviço Sanitário em São Paulo, suas ações ainda estavam 

vinculadas às questões de higiene, atribuindo a identidade da doença a um 

gérmen amarílico. As ações propostas para a contenção empregadas, como as 

desinfecções e o isolamento dos doentes, constituíram procedimentos 

eficientes nas epidemias de algumas das cidades onde foram empregados. As 

publicações das Instruções Sanitárias, de 1899, representam a afirmação 

destas condutas.  

Pouco tempo depois, no entanto, Ribas retoma as pesquisas de Finlay, 

associadas aos experimentos realizados em Cuba, que atribuiu ao mosquito o 

papel de agente transmissor da doença, o que permitia justificar a expansão 

das epidemias, mesmo depois de adotadas as medidas que deveriam eliminar 

as causas da doença.  
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Assim, num primeiro momento, as ações empregadas envolviam o 

extermínio do mosquito associado à prática das desinfecções, como no caso 

do controle da epidemia de Sorocaba, ocorrida entre 1899 e janeiro de 1901, 

quando se obteve grande sucesso. Nessa ocasião, Ribas ainda não dava 

exclusividade aos mosquitos.  

Baseado nos resultados dos experimentos realizados pelos norte-

americanos em Cuba, em 1901, a partir da inoculação dos mosquitos, Ribas 

estabeleceu novas diretrizes que deveriam ser seguidas para debelar a 

epidemia e também evitar a sua propagação. 

Assim, as práticas de desinfecção, juntamente com as tentativas de 

exterminar o mosquito, ainda foram aplicadas na epidemia de São Simão, em 

1901, pois, segundo Ribas, as condições sanitárias da cidade e a quantidade 

de mosquitos e de doentes, pareciam exigir. Já durante o mesmo período, em 

Ribeirão Preto, deu-se exclusividade ao extermínio dos mosquitos.  Os bons 

resultados, nesse caso, pareciam confirmar o papel do mosquito como 

transmissor da febre amarela.  

No entanto, não havia concordância entre os médicos em se atribuir a 

exclusividade do contágio aos mosquitos. Dúvidas sobre essa exclusividade 

foram engendradas por Nuno de Andrade, que não descartava a viabilidade do 

mosquito na transmissão, mas não conseguiria dissociar as relações da 

doença com as condições do meio. Assim, como Arnaldo Botelho e Arthur 

Mendonça, Nuno Andrade acreditava na eficiência das desinfecções. 

Os mosquitos também justificaram o modo mais intenso da ocorrência 

de vítimas entre os imigrantes recém-chegados, pois eles não haviam tido 

contato anterior com os insetos. Com o estabelecimento das epidemias e a 



 

104 

 

maior presença dos mosquitos nestas áreas levou a uma maior inoculação da 

febre amarela e, com ela, a intensificação da doença entre os imigrantes. 

Tendo como premissa o mosquito como agente transmissor da febre 

amarela, a Diretoria do Serviço Sanitário determinou que as medidas de 

controle da doença se dariam via as ações de eliminação dos insetos. 

Entretanto, a insatisfação e os questionamentos apontados por alguns médicos 

levaram a Diretoria do Serviço Sanitário a reproduzir, no Hospital de Isolamento 

de São Paulo, os experimentos feitos pela Comissão Militar Norte-americana 

em Cuba. Ao final, Ribas confirmou serem os mosquitos os responsáveis pela 

transmissão da febre amarela, descaracterizando, ao mesmo tempo, as antigas 

formas de contágio. 

As ações promovidas por Ribas em reproduzir os mesmos experimentos 

realizados em Cuba não tiveram como objetivo apenas a confirmação da teoria 

havanesa, mas envolveram outras discussões com os problemas relacionados 

à transmissão e a contenção da doença. Nesse contexto, o Serviço Sanitário 

publicou, em 1903, novas Instruções Sanitárias, em que as medidas a serem 

efetivadas para o controle da febre amarela estavam baseadas na eliminação 

dos mosquitos.  

As medidas tomadas para a eliminação dos mosquitos, visando a 

contenção da epidemia no Estado de São Paulo, não só contribuíram para 

diminuição da incidência da doença, fazendo com que os mais de dois mil 

casos de 1901 caíssem para apenas dois, em 1902, como também favoreceu 

as políticas de imigração, pois a partir da primeira década do século XX, o 

Estado de São Paulo voltou a receber imigrantes sem restrições. Estes, agora, 

não apenas voltados ao trabalho nas lavouras de café, mas também a outras 
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atividades, pois muitos deles se estabeleceriam em cidades como São Paulo, 

Ribeirão Preto, Campinas, agora livres das epidemias.  

Acompanhar a mobilidade da doença, surgindo e ressurgindo em 

diferentes pontos do estado de São Paulo, analisando, ao mesmo tempo, as 

medidas e ações tomadas pelo Serviço Sanitário para evitar sua propagação, 

num curto período de tempo, permitiu também verificar como alguém tão 

importante no meio médico, como foi Emilio Ribas, modificou suas ideias sobre 

a febre amarela.  

Algum tempo ainda se passaria antes que as causas da febre amarela 

fossem atribuídas a um vírus. Mas, as medidas tomadas tendo como base a 

verificação que o vetor de transmissão da febre amarela era o mosquito, 

contribuíram em muito para a diminuição dos casos da doença.  

Os navios que traziam os imigrantes voltariam a incluir o Porto de 

Santos em suas rotas. O modelo de controle adotado por São Paulo também 

serviu de modelo para outros estados que visavam conter a doença, como na 

então Capital Federal. Com isto, ela deixava de ser conhecida como túmulo de 

estrangeiros.  
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