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RESUMO 

 Esta pesquisa apresenta uma análise de estudos importantes sobre a 

febre amarela realizados no continente americano, desde a primeira 

manifestação registrada da doença, em finais do século XVII, até a constatação 

do papel vetor dos mosquitos na sua propagação, em finais do século XIX. Nos 

três estudos principais aqui descritos, procurou-se estabelecer os pressupostos 

teóricos que guiaram as investigações.  

 No século XVII, em Pernambuco, o médico João Ferreira Rosa 

investigou as causas da epidemia que assolava a região e atribuiu-as a um 

conjunto de fatores que são facilmente identificadas por sua proveniência de 

antigas concepções sobre o contágio das doenças. Ao menos duas dessas 

noções aparecem claramente difundidas nos estudos de Rosa, a de que as 

doenças se originam ou são transmitidas pelos miasmas e às suas emanações 

e a de que a doença aparece por um desequilíbrio dos humores do corpo, 

conforme estabelecido pela medicina galênica.  

Outro momento importante da pesquisa sobre a febre amarela pode ser 

apontado no final do século XIX quando foi descoberto o papel dos mosquitos 

na transmissão da doença. Isto ocorreu em Cuba, entre os anos de 1881 e 

1883, quando o médico Carlos Juan Finlay forneceu diversos tipos de 

evidências experimentais que apontavam para o mosquito Stegomyia fasciata, 

por último, Aedes aegypti, como agente transmissor da febre amarela. 

Comissões médicas encaminhadas pelo governo americano a Cuba 

multiplicaram o número de evidências experimentais no mesmo sentido, no ano 

de 1900. Na presente análise, procurou-se indicar nos estudos de Finlay 

aspectos derivados do desenvolvimento da medicina experimental ao longo do 

século XIX, como a teoria microbiana e a patologia. Ao mesmo tempo, foi 

identificada, no delineamento dos procedimentos experimentais de Finlay e 

subseqüentes conclusões daí derivadas, a presença ainda importante de 

alguns fatores que se podem rastrear desde as noções de miasmas.  



Em São Paulo, entre 1901 e 1902, o médico Emilio Marcondes Ribas 

tendo conhecimento dos trabalhos de Finlay, e de outros pesquisadores, que 

identificavam insetos como agentes transmissores de doenças, realizou suas 

próprias observações e experimentos. Nos estudos de Ribas também foi 

encontrado o diálogo com noções derivadas das velhas doutrinas, mas os 

resultados alcançados levaram-no a excluir do conjunto das causas da doença 

qualquer outro fator que não fosse o mosquito e o agente microbiano. 

Contrariando historiografia descontinuísta que costuma atribuir à teoria 

microbiana uma autêntica revolução na medicina, as pesquisas aqui analisadas 

apontam para outro modelo. No caso estudado, a passagem de um modelo 

teórico para outro ocorreu gradativamente, por nuanças, por permanências 

entremeando as novidades. 

 

Palavras chaves: história da ciência, febre amarela, Carlos Juan Finlay, Emilio 

Marcondes Ribas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 This research presents an analysis of important studies on the yellow 

fever carried through in the American continent, since the first registered 

manifestation of the illness, in ends of century XVII, until the to prove of the 

paper vector of the mosquitoes in its propagation, in ends of century XIX. In the 

three here described main studies, it was looked to establish the estimated 

theoreticians who had guided the inquiries.  

 In century XVII, in Pernambuco, the medical João Ferreitra Rosa 

investigated the causes of the epidemic that devastated the e region attributed 

them a set to it of factors that easily are identified by its source of old 

conceptions on the infection of the illnesses. To the little two of these slight 

knowledge they appear clearly spread out in the studies of Rose, from that the 

illnesses if originate or are transmitted by miasmas and to its emanations and of 

that the illness appears for a disequilibrium of the moods of the body, as 

established by the galena medicine.  

 Another important moment of the research on the yellow fever can be 

pointed in the end of century XIX when the paper of the mosquitoes in the 

transmission of the illness was discovered. This occurred in Cuba, enters the 

years of 1881 and 1883, when the doctor Carlos Juan Finlay supplied diverse 

types of experimental evidences that pointed with respect to the mosquito 

Stegomyia fasciata, finally, Aedes aegypti, as transmitting agent of the yellow 

fever. Medical commissions directed by the American government Cuba had 

multiplied the number of experimental evidences in the same direction, in the 

year of 1900. In the present analysis, it was looked to indicate in the studies of 

Finlay aspects derived from the development of the experimental medicine to 

the long one of century XIX, as the microbiana theory and the pathology. At the 

same time, it was identified, in the delineation of the experimental procedures of 

Finlay and subsequent conclusions from there derived, the still important 

presence of some factors that if can track since the slight knowledge of 

miasmas.  



 In São Paulo, between 1901 and 1902, the doctor Emilio Marcondes 

Ribas having knowledge of the works of Finlay, and other researchers, that 

identified insects as transmitting agents of illnesses, carried through its proper 

comments and experiments. In the studies of Ribas also the dialogue with slight 

knowledge derived from the old doctrines was found, but the reached results 

had taken it to exclude it from the set of the causes of the illness any another 

factor that was not the mosquitoes and the microbe agent.  

Opposing discontinuity historiography that costume to attribute to the 

microbe theory an authentic revolution in the medicine, the research analyzed 

here points with respect to another model. In the studied case, the ticket of a 

theoretical model for another one gradual occurred, for nuances, permanencies 

larding the new features.  

 

Words keys: history of science, yellow fever, Carlos Juan Finlay, Emilio 

Marcondes Ribas. 
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INTRODUÇÃO 

 A febre amarela nas Américas e Brasil, entre fins do século XVII e inicio 

do século XX, fez muitas vítimas. Médicos desenvolviam pesquisas para 

identificar as causas da doença que serviam para fundamentar procedimentos 

destinados à sua prevenção. 

 Durante muito tempo, as enfermidades foram explicadas com base 

numa idéia, cujas origens remontam à Antigüidade, segundo a qual a 

transmissão das doenças ocorria, entre outros fatores, pelo ar. O mau cheiro, o 

ar viciado de ambientes fechados, os gases provenientes da putrefação de 

corpos orgânicos, seriam propícios para abrigar as substâncias causadoras de 

doenças. No século XVIII, essa idéia fortaleceu-se pelos estudos da época 

sobre a composição do próprio ar. Nesse período, foi muito popular o uso do 

termo “miasma” para representar aquilo que contamina ou infecta o ar, e que 

provém da morte. Na Antigüidade grega, o termo míasma, que significa 

“mancha” ou “nódoa”, era utilizado como referência à mancha de sangue 

produzida num assassinato. Dizia-se então que o assassino tornava-se 

impregnado pelo miasma, pela mancha. Analogamente, passou-se a usar o 

termo miasma para indicar que o ar tornava-se contaminado ou infectado pelos 

gases pútridos provenientes da morte. Esses gases pútridos, eflúvios, vapores 

ou venenos se desprendiam do solo, dos pântanos, do lixo, dos esgotos, dos 

cadáveres, infectando a atmosfera e causando a doença1. 

 A concepção dos miasmas, embora equivocada, desencadeou práticas 

sanitárias extremamente úteis e benéficas à vida nas cidades. Pode-se mesmo 

atribuir à concepção de miasmas a grande melhora da saúde pública durante 

os séculos XVIII e XIX. Outro aspecto interessante dessa idéia de miasma, é o 

de que ela persistiu como modelo de explicação para a causa das doenças, 

mesmo depois de avançadas as concepções microbianas do século XIX. 

 É precisamente essa permanência de uma concepção antiga junto a 

novas teorias elaboradas com base em dados obtidos por pesquisa 

experimental o foco do presente trabalho. A simultaneidade entre o antigo e o 

                                                           
1
 Roberto de A. Martins, Contágio, história da prevenção das doenças transmissíveis, p. 91. 



novo modo de pensar sobre a transmissão das doenças será aqui ilustrada no 

caso da febre amarela. 

 Primeiramente, será relatada a introdução da doença no continente 

americano. A epidemia de febre amarela que ocorreu em finais do século XVII 

em Pernambuco será particularmente relatada, com base em importante obra 

médica sobre as causas e meios de se evitar a propagação da doença, o 

Tratado único da constituição pestilencial de Pernambuco, escrito por João 

Ferreira Rosa e publicado em 1694. Será indicado como o autor seguia tanto a 

concepção de que a febre era produzida pelo ar quanto lançava ainda outra 

noção herdada da medicina antiga, particularmente a galênica, de que a 

doença imprimia-se no sangue e na bílis, “humores” que, alterados e 

apodrecidos, causavam a doença. 

 Em seguida, será tomado um outro período importante para as 

investigações sobre a febre amarela, já adornado pela conjunção de 

concepções antigas e modernas. Será vistoriado o modo pelo qual o médico 

cubano Carlos Juan Finlay (1833-1915) realizou estudos para determinar as 

causas da enfermidade. Em 1881, Finlay realizou experimentos que visavam 

verificar a ação de mosquitos como possíveis meios de transmissão da doença. 

Quase duas décadas depois da realização dos primeiros experimentos de 

Finlay, o governo dos Estados Unidos, interessado em conter a epidemia que 

assolava os soldados americanos que participavam da luta contra a 

independência da ilha de Cuba, enviou comissões médicas à ilha, para verificar 

os estudos de Finlay. As comissões americanas realizaram então experimentos 

envolvendo mosquitos, entre os anos de 1900 e 1901. Os resultados 

corroboraram a noção de que o mosquito era um agente transmissor da febre 

amarela e foram divulgados no Congresso Pan-Americano, realizado em 

Havana, nos primeiros dias de fevereiro de 1901.  

No entanto, o exame aqui efetuado sobre algumas publicações de Finlay 

mostrará como suas pesquisas estavam também assentadas na concepção 

dos miasmas. A permanência dessa idéia será indicada não apenas na 

maneira pela qual direcionou seus experimentos como também nas conclusões 

que apresenta acerca de suas causas. Veremos, no capítulo 3, a busca por um 



agente de contágio, o mosquito, factível com o novo referencial teórico 

derivado do desenvolvimento da teoria microbiana do século XIX. Mas veremos 

que também são apontados como determinantes da doença alguns fatores 

relacionados à “aclimatação” de pessoas que chegam em novos lugares, 

sujeitos a novos “ares”.  

 No mesmo período, e voltando ao contexto brasileiro, veremos como 

tende mais ao moderno, sem, contudo, deixar de dialogar com o antigo, uma 

outra pesquisa importante no contexto da evolução dos saberes acerca das 

causas e da transmissão da febre amarela. 

No Brasil, os procedimentos e as medidas adotadas para a eliminação 

da febre amarela para o controle dos focos epidêmicos estavam voltados, em 

fins do século XIX e inicio do século XX, às práticas de medidas de higiene 

individual e coletiva. As autoridades de saúde concentravam suas ações na 

execução de medidas que envolviam eliminar os focos de propagação. Apesar 

disso, a doença ganhou contornos epidêmicos no estado de São Paulo e na 

cidade do Rio de Janeiro, o que revelava a insuficiência dessas práticas.   

 Como diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, o médico Emilio 

Marcondes Ribas (1862-1925), conhecedor das descobertas realizadas em 

Cuba, e com base em resultados obtidos em suas próprias pesquisas, 

determinou que fosse feito um efetivo combate ao mosquito transmissor da 

doença. Essa atitude, que representou uma mudança na orientação dos 

procedimentos profiláticos adotados pelo poder público do Estado de São 

Paulo e, mais tarde, de outros estados brasileiros que sofriam o impacto da 

febre amarela, levou ao fim da epidemia e definiu um período de controle da 

doença.  

O capítulo 4 será desenvolvido exatamente sobre o modo pelo qual 

Ribas costurou a articulação entre as atividades de administrador da Saúde 

Pública e a prática da pesquisa médica. Ele dedicou-se à execução de diversos 

tipos de experimentos e de estudos epidemiológicos com a finalidade de 

identificar o agente transmissor da doença. Suas motivações parecem derivar 

da opinião de muitos médicos do período que atribuíam, atualizando antigas 

idéias, grande valor às medidas sanitárias como necessárias à profilaxia da 



doença. Impunha-se decifrar com clareza os agentes causadores, que Ribas 

identificará no micróbio transmitido pela saliva do mosquito. Impunha-se excluir 

outros fatores que confundissem essas causas a concepções antigas. Será 

visto como Ribas procurou colocar-se perante essa controvérsia médica que 

alimentava acaloradas discussões repercutidas em diversas instâncias da 

sociedade da época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - PRIMEIROS REGISTROS E ESTUDOS DA FEBRE AMARELA 

NAS AMÉRICAS 

1.1 Origem geográfica da doença 

 

A febre amarela era desconhecida na Europa antes da segunda viagem 

de Colombo, no ano de 1495. Após batalha ocorrida entre os nativos e 

espanhóis, na ilha Espanhola (Santo Domingo, atual Haiti), os nativos 

sobreviventes fugiram para as florestas e montanhas. Colombo realizou várias 

incursões dentro da floresta em busca dos habitantes locais. Após alguns 

meses, um grande número de espanhóis e indígenas ficou doente. Alguns 

cronistas, como Béranger-Féraud (1856-1936) em seu livro Traité théorique et 

clinique de la fièvre jaune, publicado em Paris no ano de 1890, acreditavam 

que as descrições daqueles doentes permitem identificar a doença que os 

acometeu como sendo a febre amarela2.   

Os primeiros registros dos sintomas e as características da doença 

datam de 1635. Estes registros foram feitos pelo jesuíta Raymond de Breton 

(1609-1679) que, ao chegar às Antilhas, descreveu os sintomas que 

acometeram os imigrantes franceses como pele amarelada e vômitos negros. 

Breton foi bastante direto ao relatar que a causa do contágio estava ligada à 

derrubada da mata, como indicam estas suas palavras: “à medida que 

cortavam o bosque, a terra arrojava seu veneno”3.  

Descrições também foram feitas na mesma ilha pelo padre dominicano 

Jean Baptista Du-Tertre (1610-1687), em 1640. Seus relatos informam que as 

pessoas desenvolviam sintomas que se assemelhavam a algo como um “golpe 

de barra” nas costas, após um período de trabalhos realizados nas matas. Para 

muitos comentadores estes registros são característicos da forma silvestre da 

doença4. 

No México, em Yucatán, em 1648, frei Diego Lopez de Cogolludo (1610-

1686) descreveu detalhes de uma doença manifestada de forma epidêmica 

cujos sintomas não eram conhecidos dos médicos. Em seu relato, frei 

                                                           
2 Odair Franco, A História da Febre Amarela, 5. 
3
 Breton apud Odair Franco, A História da Febre Amarela, 6 

4
 Odair Franco, A História da Febre Amarela, 6. 



Cogolludo descreveu a evolução da doença em todos os seus estágios, até o 

óbito5. 

Também há relatos que atribuem a origem da febre amarela à África. 

Como os navios que vinham para a América passavam pelo norte do 

continente africano, muitos acreditavam que suas tripulações e mercadorias 

traziam a doença para o Novo Mundo.  

No Brasil, há citação sobre essa origem africana de uma febre “mui 

maligna” em obra escrita em Pernambuco entre os anos 1691 e 1692, e 

publicada em Portugal em 1694. Esta obra foi escrita pelo médico João Ferreira 

Rosa6 e foi intitulada Trattado Único de Constituição Pestilencial7. Nas 

primeiras páginas, Rosa incluiu as “notícias dos motivos” que o levaram a 

empreender seu estudo. Um dos motivos é uma carta do Marquez de Monte 

Bello, então Governador da Província de Pernambuco, temendo que a 

pestilência, já conhecida em São Thomé, se instalasse em Recife e Olinda. 

Monte Bello assim expressou-se: 

 [não] se constituam estas duas povoações um São Thomé, sendo antes 

tão saudáveis no clima e ares, como a experiência imemorial nos certifica
8. 

O próprio Rosa traçou esse percurso da doença como tendo atingido o 

Brasil via São Tomé: 

Sendo também capaz de comunicar vício pestilencial ao ar dos vapores de 

carnes podres [...]: pois se viu evidentemente que ao abrir barricas de 

carne podre vindas por navegação de São Thomé um Tanoeiro caiu 

imediatamente e brevemente morreu
9. 

                                                           
5
 Ibid., 6. 

6
 Médico graduado em 1684, na cidade de Coimbra, Portugal.  Em 16 de março de 1687 fez 

petição ao Rei D. Pedro II para que o autorizasse a servir em sua profissão no Brasil na 
capitania de Pernambuco (Odair Franco, História da Febre Amarela no Brasil,10). 
7
 Os trechos do Trattado Pestilencial aqui citados foram convertidos aos padrões da norma 

culta atual. 
8
 Monte Belllo apud João Ferreira Rosa. Trattado Único da Constituição Pestilencial de 

Pernambuco, **iiii. 
9
 João Ferreira Rosa. Trattado Único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, 12. 



Parece que após essa ocorrência, a doença rapidamente se espalhou 

por todo Recife e Olinda10. As palavras de Rosa, no início dessa sua obra, 

parecem confirmar isso: “em Pernambuco, há sete anos, assiste-se uma grave 

doença a qual nunca jamais nele se viu”11. 

Em carta datada de 19 de abril de 1691, o Marquez de Monte Bello 

solicita a Rosa que busque conhecimentos para o controle sobre a doença, 

conforme indicam estas suas palavras: 

Fazer um papel com toda a distinção no qual se declare, em primeiro lugar, 

as causas próximas e que atualmente influem nesta pestilencial qualidade 

e, em segundo, o remédio preservativo delas para as pessoas que ainda 

não padeceram do mal12. 

As justificativas são solicitadas a Rosa para que possam ser tomadas as 

medidas necessárias, conforme explica o Marquês: 

O que mais vossa mercê julgar ser conveniente para a prevenção e 

remédio futuro, porque estou pronto para mandar executar, ponderando o 

peso em que o dito remédio se deve fundar13. 

 

1.2 Causas indicadas para a pestilência 

Sobre a causa orgânica da doença, à época também chamada “bicha”, 

Rosa escreveu, conforme citação já mencionada por Roberto Martins: 

É esta febre uma febre essencial, mui maligna e perniciosa, produzida não 

somente de intemperança, e calor podre, mas infestada com uma maligna 

e venenosa qualidade que se imprime no sangue e na cólera [bílis]: os 

quais humores alterados e apodrecidos são a causa material desta febre14. 

Como causa externa da doença, Rosa atribuiu sua origem aos vapores 

levantados da terra e das cavernas, assim como aqueles enviados do céu, 

                                                           
10

 Odair Franco menciona que o barco procedente de São Tomé também havia passado por 
São Domingos, nas Antilhas, onde já havia a doença. O que aumenta as especulações sobre a 
sua origem antes de chegar ao Brasil. Odair Franco, História da Febre Amarela no Brasil, 10. 
11

 Rosa, João Ferreira. Trattado Único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, 2. 
12

 Monte Belllo apud João Ferreira Rosa. Trattado Único da Constituição Pestilencial de 
Pernambuco, **iiii. 
13

 Monte Bello, ibid, **iiii. 
14

 Roberto de A. Martins, Contágio, história da prevenção das doenças transmissíveis, 92. 



como se podia observar pelos excessos de sol e de chuva. A sua concepção, 

portanto, era a de que um ar infectado causava a doença. Note-se, contudo, 

que termos como “infectado” e “contaminado” tinham um significado distinto do 

atual. “Infectar” significava “tingir, colorir, impregnar ou misturar alguma coisa 

nova, que mudava de aparência”, enquanto “contaminar” significava “poluir, 

sujar, profanar, transmitir uma impureza física ou moral”15.  

Para o Marquês de Monte Bello, os vapores carregam o que emana de 

covas, de casas e de objetos usados pelos que padeceram da doença, 

conforme se lê no trecho a seguir:  

Porque ainda continuarão as doenças contagiosas e pestilenciais nessa 

povoação do Reino, como nesta Cidade de Olinda, principalmente no 

tempo de inverno, em que, com as chuvas, parece se levantam mais os 

vapores da terra, sinal que mostra que nela está a má qualidade, nascida, 

ou dos corpos mal enterrados e das covas não terem tampas de pedra, ou 

de tijolos, e conservada nas mesmas casas em que morrem os doentes, 

nas quais ficam vivendo outras pessoas sem receio nem cautela 

preservativa, e muitas vezes os que lhe sucedem na doença se acomodam 

nas mesmas camas que ficaram os defuntos e usam da mesma roupa, 

louça e mais móveis da casa, o que tudo é causa total, ou grande parte 

dela para que se perpetuem as doenças. [...] que me persuade que os ares 

não são os que padessem, nem contêm em si a má qualidade, se não as 

casas, e as covas, e muito mais as roupas e todo mais que serviu aos 

doentes16. 

Com base na concepção dos vapores como contendo os eflúvios da 

doença, Rosa propôs uma campanha sanitária semelhante a que foi adotada 

em Portugal, dois séculos antes, contra a peste. Impunha-se “limpar” o ar das 

ruas das cidades e do interior das casas e isolar os doentes, em hospitais, para 

que não transmitissem a doença pelo contágio.  

Aqui também é preciso ressaltar que o termo “contágio”, desde a 

Antigüidade, significava passagem de alguma coisa, de uma pessoa ou de um 

animal ou objeto para outra, por contato físico17. 

                                                           
15

 Ibid., 91. 
16

 Monte Belllo apud Rosa, João Ferreira. Trattado Único da Constituição Pestilencial de 
Pernambuco, **iiii. 
17

 Roberto de A. Martins, Contágio, história da prevenção das doenças transmissíveis, 14. 



Foram então estabelecidas várias práticas de limpeza. As paredes das 

casas deviam ser esfregadas e caiadas, e o ar devia ser perfumado com ervas 

ou vinagre. Os colchões e roupas dos doentes deviam ser queimados ou 

expostos ao sol por trinta ou quarenta dias. As ruas da cidade deviam ser 

varridas diariamente e perfumadas com ervas. Fogueiras e tiros de canhão ao 

entardecer ajudavam a “espalhar os vapores malignos”. As imundícies deviam 

ser lançadas nos rios18. 

Estava presente, desde a Antigüidade, a noção de que uma causa mais 

anterior trazia as doenças, a do castigo divino por atitudes e comportamentos 

humanos ofensivos a Deus. Por isso, também foram tomadas, em Recife, 

diversas medidas como contra a prostituição: as meretrizes foram afastadas 

para longe da cidade; foi proibido às escravas e mulatas livres andarem pelas 

ruas à noite, o que, só era permitido às mulheres brancas se acompanhadas; 

aos militares ordenou-se o abandono das amantes19. 

Embora também antiga, a idéia de que o ar abrigava substâncias 

causadoras de doenças tornou-se, no século XVIII, fortalecida pelos estudos da 

época sobre a composição do próprio ar. Nesse período, foi muito popular o 

uso do termo “miasma” para representar aquilo que contamina ou infecta o ar, 

e que provém da morte. Na Antigüidade grega, o termo míasma, que significa 

“mancha” ou “nódoa”, era utilizado como referência à mancha de sangue 

produzida num assassinato. Dizia-se então que o assassino tornava-se 

impregnado pelo miasma, pela mancha. Analogamente, passou-se a usar o 

termo miasma para indicar que o ar tornava-se contaminado ou infectado pelos 

gases pútridos provenientes da morte. Esses gases pútridos, eflúvios, vapores 

ou venenos se desprendiam do solo, dos pântanos, do lixo, dos esgotos, dos 

cadáveres, infectando a atmosfera e causando a doença20. 

A concepção dos miasmas, embora posteriormente abandonada, 

desencadeou práticas sanitárias extremamente úteis e benéficas à vida nas 

cidades, como vimos no exemplo da campanha contra a epidemia em 

Pernambuco, no final do século XVII. Pode-se mesmo atribuir à concepção de 

miasmas a grande melhora da saúde pública durante os séculos XVIII e XIX. 
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Outro aspecto interessante quanto à teoria dos miasmas, é o de que ela 

persistiu como modelo de explicação para a causa das doenças, mesmo 

depois de avançadas as concepções microbianas do século XIX. Em 1873, 

Torres Homem21
 (1837-1887) atribuía aos miasmas o contágio da febre 

amarela, dizendo: 

Esta moléstia é devida a um miasma, o qual se origina em um foco de 

infecção mais ou menos extenso e de variável fertilidade. Conhecemos nós 

por ventura a natureza deste miasma, como se conhece a dos miasmas 

palustres e da febre tifóide? A febre amarela é o resultado de um miasma 

infeccioso, que envenena o sangue, e consecutivamente o organismo 

inteiro, esse miasma provem da decomposição de matérias orgânicas é 

essencialmente fitozoemico 22. 

 

1.3 Polêmicas médicas 

Para Marta de Almeida a forma de contágio gerou grandes polêmicas 

médicas entre grupos que defendiam diferentes teorias sobre “diagnósticos, 

tratamentos, causas e profilaxias da febre amarela” 23.  

A formação acadêmica dos médicos no Brasil fornecia o conhecimento 

sobre as novas concepções da Patologia e da Fisiologia do século XIX, porém 

mesmo assim, segundo Flávio Coelho Edler, havia problemas na formação dos 

profissionais da saúde e no desenvolvimento de pesquisa no país nas ultimas 

décadas desse século. Alguns professores da Faculdade de Medicina e outros 

da elite da classe médica solicitavam a reforma da Legislação Sanitária e do 

ensino da Faculdade de Medicina. Para Edler nos relatos da historiografia 

médica existente nela se lê que o processo ensino estava restrito “ao caracter 

livresco, superficial e escolástico” 24.  
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As criticas realizadas pela classe médica neste período, tinham como 

objetivo atingir o Governo Imperial, pois não havia no país a aplicação de 

recursos para o desenvolvimento de pesquisa. Já na Europa os conhecimentos 

da medicina e das demais ciências estavam lastreados e com a utilização da 

técnica e de laboratórios para a instrumentalização as pesquisas se 

expandiam. A formação dos médicos brasileiros não se pautava pela 

experimentação ou pela pesquisa, os descobrimentos e conhecimentos 

ensinados nos bancos das faculdades estavam restritos ao púlpito e a retórica. 

A sociedade médica se reduziu a consumidora destes saberes. 

Esta insatisfação na produção de conhecimento pode ser descrita na 

critica sobre a falta do desenvolvimento de pesquisas, conforme o médico 

helmintologista Julio de Moura (1839-1892) em artigo na Revista Médica de 

1878, que pela morte de Claude Bernard (1813-1878) escreveu: 

Não havia um só médico brasileiro que não admirasse, na carência dos 

estudos práticos de que se ressente o ensino em nossas faculdades, os 

frutos proveitosos que sobre inúmeras questões de fisiologia se devem ao 

colosso intelectual que acaba de ser fulminado25. 

Dois anos antes em 1876, o médico Felício dos Santos, em editorial da 

mesma revista, falou sobre a sua confiança na medicina experimental ao 

afirmar: 

Enquanto as deduções da razão pura resolvem-se no mesmo circulo 

estrito, reproduzindo os monótonos e mesmo eternos e insolúveis 

problemas, magníficos faróis se acendem nas hordas do domínio 

experimental e a ciência positiva firma em sólidos sopedâneos [alicerces] o 

critério da verdade. As ciências naturais, origem do bem-estar e do 

estupendo progresso hodierno, estabelecerão o domínio do homem sobre 

a matéria. O método experimental retemperou-se. O seu caracter de 

passividade, de expectação antiga desapareceu: em vez de esperar 

pacientes as descobertas do acaso ele armou-se de instrumentos, de 

aparelhos, multiplicou, seus processos e levou o escalpelo às entranhas da 

natura matter, para suspender os segredos da criação. 
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Hoje a medicina, extreme do espírito dogmático das teorias ocas do 

racionalismo, ressaibo da escolástica, e sacudindo o torpor da expectação 

hipocrática, dispondo do opulento arsenal das ciências naturais, tornou-se 

ciência vasta e complicada. A nossa legenda não é mais a observação e o 

registro dos fatos, mas a experimentação e o indefesso laboremos26. 

A reforma pretendida aconteceu entre os anos de 1880 a 1889 e foi 

coordenado por Domingos José Freire que depois de viajar pela Europa entre 

os anos de 1874 e 1876 relatou sobre as novas descobertas e técnicas nas 

áreas de química, biologia e medicina. A partir desse trabalho, deu prioridade 

ao ensino das ciências com ênfase nas atividades experimentais e prática 

laboratorial27. Mesmo assim, muitos médicos continuaram a prescrever 

tratamentos baseados em “outras tradições de conhecimento”. As práticas 

médicas eram então questionadas por serem “consideradas empiristas, 

baseados em sistemas contraditórios e pouco fundamentados, semelhantes, 

em muitos casos, aos rituais mágicos e ao curandeirismo”28. 

O mesmo ponto de vista é exposto por Benchimol. Ele também indica a 

existência, no século XIX, de um debate entre os novos conceitos sobre a 

forma de transmissão da febre amarela e as concepções tradicionais. 

Devedores das concepções antigas havia os infeccionistas, que defendiam a 

concepção dos miasmas, e os contagionistas, que atribuíam a transmissão da 

doença a alguma forma de contato do individuo são com o doente ou com 

objetos utilizados pelo doente, tais como roupa, copo e outras coisas. Havia 

também quem defendesse uma combinação entre os dois tipos de transmissão 

como forma de se adquirir a doença. Por outro lado, os novos conceitos eram 

representados pelos que começaram a defender, no século XIX, uma origem 

microbiana para as doenças. Diversos estudos do período identificaram 

microrganismos em algumas doenças infecciosas, como o cólera, a 

tuberculose, a febre tifóide, a peste e a lepra. Benchimol avalia que a inserção 
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deste novo referencial desencadeou uma corrida para se identificar, também, 

um agente microbiano como o causador da febre amarela29. 
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Capítulo 2 - FINLAY 

2.1 A febre amarela em Cuba e as pesquisas de Carlos Juan Finlay 

 Em Cuba, a febre amarela era uma doença secular. Autoridades 

médicas buscavam identificar formas de tratamento e o controle dos focos 

epidêmicos. No século XIX um pesquisador que se dedicou ao tema foi Carlos 

Juan Finlay de Barres (1833-1915), cuja estampa pode ser vista na FIGURA 1. 

Filho de pai escocês e mãe francesa, Finlay realizou seus primeiros estudos na 

ilha e, aos onze anos de idade, foi enviado para Europa, onde ficou até 1851. 

Ao regressar para Cuba tentou ingressar na Universidade de Havana, mas foi 

recusado. Seguiu para os Estados Unidos, matriculando-se no curso de 

Medicina do Jefferson Medical College, em Filadelfia, Pensilvânia, doutorando-

se em 10 de março de 1855. 

 Em seus estudos universitários teve a predileção pela cadeira de teoria e 

prática médica ministrada por John Kearsley Mitchell (1798 –1858), que teve 

aulas com Claude Bernard (1813-1878). Nesta disciplina, teve conhecimento 

da teoria microbiológica das enfermidades e, por ter sido o primeiro aluno da 

turma foi professor auxiliar. Em 1856, foi para Lima onde trabalhou com o pai 

por alguns meses. No ano 1857, de volta a Cuba, teve seu título revalidado na 

Universidade de Havana. Nos anos de 1860 e 1861 teve a oportunidade de 

realizar estudos complementares em hospitais e clínicas de Paris, onde se 

especializou em oftalmologia. Em suas atividades médicas posteriores exerceu, 

contudo, a clínica geral.  

FIGURA 1 – Carlos Juan Finlay aos 76 anos 
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Estabeleceu vínculos com a Academia de Ciências Médicas Físicas e 

Naturais de Havana (Academia de Ciências Médicas Fisicas y Naturales de la 

Habana) no ano de 1862 por meio da apresentação do trabalho intitulado 

“Bócio exoftálmico”, que corresponderia à descrição do primeiro caso dessa 

doença registrado em Cuba. Desenvolveu estudo detalhado sobre cólera, 

publicando trabalhos a respeito.  

No ano de 1860, havia um debate intenso entre a classe médica e os 

membros da Academia de Ciências sobre a enfermidade da febre amarela, 

pois o número de casos estava crescente. Como resultado houve muitas 

publicações sobre o tema. Finlay, no ano de 1866, publicou trabalho sobre a 

febre amarela que foi lido em sessão da Academia de Ciências de Havana 

intitulado “A etiologia da febre amarela”. Este tinha por objetivo viabilizar o seu 

ingresso como membro na instituição. Nesse trabalho, Finlay expõe os 

resultados sobre as suas experiências e estudos sobre a alcalinidade 

atmosférica e a sua influência no desenvolvimento da febre amarela. Mas o 

trabalho apresentado não o qualificou para o ingresso na Academia de 

Ciências de Havana30.  

 Em 22 de setembro de 1872, Finlay foi finalmente aceito como membro 

da Academia de Ciências de Havana depois da leitura e apreciação do trabalho 

com título “A alcalinidade atmosférica observada em Havana”. Neste trabalho 

ele refaz o percurso do trabalho anterior, “A etiologia da febre amarela”, 

destacando os dados dos índices medidos de alcalinidade da atmosfera, de 

1859 a 1872, indicando temperaturas, horários da medição, quantidade de ar 

utilizado nas reações e os parâmetros utilizados que influenciaram na medição 

e equalização dos índices. No seu trabalho, foram apontadas as justificativas 

que causavam esta variabilidade e sua influência para a febre amarela31. 

 Nos anos de 1860, ocorreram diversos debates e discussões na 

Academia de Ciências de Havana sobre o avanço epidemiológico da doença.  
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Um de seus membros, Joaquin Lebrero, sintetizou os conhecimentos sobre a 

doença em três aspectos: a existência de um miasma produtor da febre 

amarela, e que a doença era transmissível e contagiosa. Porém, não se 

chegou a determinar quais deveriam ser os meios de transmissão e contágio o 

que levou a novos questionamentos32. Para Finlay, o contágio aconteceria pela 

atmosfera e sua hipótese estava sustentada em muitos trabalhos da época, 

como veremos adiante.  

No ano de 1879, uma comissão oficial dos Estrados Unidos foi enviada 

para Cuba pelo Serviço Sanitário Americano, com o objetivo de estudar a febre 

amarela33. Finlay, porque havia se dedicado à pesquisa sobre a doença, 

juntamente com outros pesquisadores, foi designado pelo governo espanhol 

para acompanhar os trabalhos da comissão americana em Cuba. Durante os 

trabalhos da comissão dos Estados Unidos, Finlay teve a oportunidade de ter 

contato com novas técnicas de pesquisa. Mas as pesquisas desenvolvidas 

pelos americanos entre 1876 a 1900 não lograram êxito. Outras três comissões 

estiveram em território cubano, desenvolvendo novas pesquisas sobre a 

doença, mas não fizeram qualquer atividade envolvendo um agente 

transmissor. Os americanos adotaram como estratégia procedimentos que 

visavam o extermínio do organismo causador do contágio. Com medidas 

sanitárias nas cidades de Cuba, semelhantes às aplicadas nas cidades 

americanas, buscaram controlar os focos da doença, mas mesmo assim o 

número de doentes aumentava. 

 Finlay foi designado como representante de Cuba e Haiti, para a 

Conferência Sanitária Internacional realizada em Washington no mês de 

fevereiro de 1881, que contava com delegações médicas de Cuba, Porto Rico, 

Espanha e Estados Unidos. Na conferência, a delegação espanhola 

apresentou moção para que se apresentasse uma solução para a controvérsia 

acerca da origem contagiosa ou não da febre amarela. Nessa ocasião, Finlay 

manifestou-se lembrando que “um grande número de provas, que abonam uma 
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e outra dessas duas opiniões, devem ser aceitas como perfeitamente 

autênticas”. Sendo assim, conclui pela “necessidade de admitir a intervenção 

de uma terceira condição independente” que melhor explicasse essas duas 

categorias de fatos. Finlay termina expondo o que considera serem as três 

condições essenciais para a propagação da doença, conforme podemos ler a 

seguir:  

1) A existência prévia de um caso de febre amarela em um período 

determinado da enfermidade; 2) a presença de um sujeito apto para 

contrair a enfermidade; 3) a presença de um agente cuja existência seja 

completamente independente da enfermidade e do enfermo, mas 

necessária para transmitir a enfermidade do indivíduo enfermo ao homem 

são34. 

Em 14 de agosto do mesmo ano, Finlay retoma os resultados de seus 

estudos em apresentação para a Academia de Ciências de Havana. Ficaram 

então difundidos na comunidade científica cubana os argumentos pelos quais 

defendia a hipótese da febre amarela ser transmissível a indivíduos com 

determinadas predisposições e por meio de um mosquito indicado como seu 

agente transmissor. Esse mosquito, que então aparecia sob as denominações 

alternativas de Culex ou Stegomya fasciata, foi renomeado, mais tarde, Aedes 

aegypti. 

 Em 1884, Finlay apresentou trabalho na Sociedade de Estudos Clínicos 

de Havana, com o título “Febre amarela experimental comparada com a natural 

em suas formas benignas”. Esse trabalho identifica quais seriam os períodos 

de incubação da enfermidade e em quais períodos possibilitariam o contágio, e 

para isso fez experimentos controlados com mosquitos. Nele também estão 

detalhadas descrições das características do sistema de inoculação que o 

inseto apresenta e sua relação com a transmissão da doença35.  

 No ano de 1900, o cirurgião militar Walter Reed (1851-1902), professor 

de medicina da Universidade Johns Hopkins e Presidente da Quarta Comissão 

Americana à Havana, resolvem por em prática a teoria de Finlay e após tomar 
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conhecimento dos detalhes sobre o contágio pelos mosquitos, desenvolve 

experimentos que julga fornecerem mais evidências que corroboravam a 

hipótese do mosquito como agente transmissor da doença36. 

 Os três trabalhos de Finlay aqui mencionados constituem algumas das 

referências mais citadas pela literatura do período sobre as pesquisas em febre 

amarela. Cabe lembrar que o autor escreveu, ao longo de 35 anos de trabalho, 

um volume considerável de relatos acerca dos experimentos que realizou e dos 

temas que investigou em torno da doença, como, por exemplo, formas de 

contágio, diagnóstico, sintomas etc., totalizando 141 artigos reunidos na 

publicação organizada em 1965 por Cesar Rodrigues Espósito que 

consultamos neste trabalho. 

 Devido a sua repercussão acadêmica e a riqueza e rigor de suas 

atividades experimentais, vamos passar a uma descrição mais apurada dos 

resultados apresentados nos três artigos referidos acima. Será destacado o 

seu papel de cientista pesquisador, preocupado em indicar o planejamento de 

suas investigações com base na literatura concernente da época. Este 

detalhamento nos fornecerá o quadro científico, tanto teórico quanto 

experimental, que serviu de referência sobre a qual Emilio Ribas fundamentou 

a sua própria pesquisa. 

 

2.2 As idéias de Finlay sobre os miasmas 

 Veremos que Finlay buscou identificar a causa da transmissão da febre 

amarela com base na antiga concepção dos miasmas, conforme mencionamos 

no capítulo anterior. Poderemos constatar que ele buscou em suas descrições 

fundamentar esta hipótese. Essa fundamentação aparece no trabalho com o 

título “A Etiologia da Febre Amarela”, de 1865. Na análise desse artigo 

identificaremos como ele fundamentou as formas do contágio e a evolução da 

febre amarela, a partir de estudos dos miasmas como a forma de transmissão 

da doença. 
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 No ano de 1858, constatou que havia uma alcalinidade na atmosfera da 

cidade de Havana. No ano seguinte Finlay e colaboradores fizeram várias 

medições e analises desta alcalinidade. Com os resultados obtidos 

conceberam um projeto para verificar a relação entre a alcalinidade da 

atmosfera e o desenvolvimento da febre amarela37. Essa pesquisa foi motivada 

por pesquisa realizada nos Estados Unidos em 1853 em que havia sido 

estabelecida uma relação entre a doença, o contágio e o seu desenvolvimento 

com a alcalinidade do ambiente. Após a realização das suas medições, Finlay 

comparou os resultados que obteve com os dados registrados pelo Hospital 

Militar de Havana (los Estados Semanales Del Hospital Militar de Havana). 

Sobre estas referências comenta que,  

Estes experimentos vieram todos a corroborar nosso modo de ver, e com 

este forte apoio, redigimos uma memória detalhada sobre as 

conseqüências que cremos poder usar de nossas observações38. 

  Para destacar a importância destes estudos e justificar a sua teoria 

Finlay afirmou39: 

Não temos podido repetir estas análises, senão de tempo em tempo; mas, 

desejosos de vê-los ensaiados por mãos mais hábeis, aproveitamos esta 

ocasião para fazer conhecer nossa teoria: sem deixar por isto de trazer à 

memória algumas vezes o resultado de nossas primeiras análises. 

Fazemos observar, entretanto, que nosso proceder alcalinimétrico é muito 

simples em sua aplicação e oferece os resultados mais evidentes até 

mesmo aos olhos daquelas pessoas mais estranhas à ciência.40 

 Finlay divide o seu artigo em duas partes. Na primeira parte constam 

três capítulos. No primeiro capítulo dedica-se a estudar e identificar os fatores 

que colaboram para o desenvolvimento da febre amarela; no segundo, estão 

os fatores que fariam oposição ao desenvolvimento da enfermidade, e no 

terceiro dedica-se aos estudos patológicos da doença. A segunda parte 

apresenta cinco proposições sobre a alcalinidade como causa para o 
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desenvolvimento da doença, e de acordo com as causas relatadas 

anteriormente. 

 A manifestação da febre amarela, conforme os conhecimentos da época 

estavam baseados nos miasmas e na ação do ambiente sobre eles e suas 

relações com a transmissão. Primeiramente, Finlay considerou estes fatores 

ambientais e indicou um conjunto de circunstâncias que ofereceriam condições 

para as causas da febre amarela, classificadas em três grupos, as causas 

atmosféricas, as causas terrestres ou telúricas e as causas individuais. A cada 

uma, Finlay atribui fatores que levariam à sua determinação, e quais seriam as 

variáveis e condições que permitiriam levar ao desenvolvimento da febre 

amarela41. 

 Entre as causas atmosféricas elencou o calor, a umidade, a eletricidade 

e a falta de ventilação. Nas suas descrições dos fatores discorreu como cada 

uma delas influenciaria na manifestação da febre amarela, utilizando dados de 

outros autores. Isto indica que se tratava de aspectos partilhados por outros 

investigadores do período.  

O trecho a seguir exemplifica como Finlay analisou as condições 

relativas a calor e umidade, fazendo uso de citações a autores 

contemporâneos: 

 Calor: Se há um fato indubitável pela Ciência na história da Febre 

Amarela, é seguramente que esta enfermidade não pode desenvolver-se 

senão em um meio em que a temperatura ultrapasse 75º de Fahrenheit. 

Mas é muito notável que uma temperatura de mais de 90º graus 

Fahrenheit, está longe de ser também favorável, parece algumas vezes 

impedir seu desenvolvimento, na opinião do Dr. Barton, que atribui a este 

excesso de calor o da não existência da Febre Amarela nas Grandes 

Índias e nas partes mais “cálidas” da África. 

 Umidade: A umidade tem chamado a atenção de médicos em todas as 

épocas, como uma das circunstâncias mais favoráveis ao desenvolvimento 

desta Febre, sendo ela absolutamente indispensável. Têm sucedido, 

todavia, largas discussões sobre este ponto, mas a maior parte provém, ao 
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que parece, de uma má interpretação. Com efeito, não se trata de 

determinar a quantidade de água visível nas imediações de um foco de 

infecção; o que importa é demonstrar que a atmosfera tem que estar 

suficientemente saturada de água no estado de vapor, para que possa 

favorecer o desenvolvimento da Febre Amarela. Disto é do que temos 

ficado convencidos, comparando os argumentos em prós e contras, tal 

como haviam sido apresentados por Bally, Deveze, Valentim, Moseley, 

Pariset, como outros autores mais recentes tal como o Dr. Barton e sobre 

tudo Laroche em um belo monumento enciclopédico que o consagrou à 

Febre Amarela. Por encontrar-se seco um pântano, deve deduzir-se que 

há pouca umidade neste local? Longe disso, é preciso recordar que toda 

umidade que estava concentrada neste pântano se acha, nesse momento, 

distribuída na atmosfera no estado de vapor, e se manterá nela enquanto 

não houver renovação dessa atmosfera42. 

 Para Finlay; 

Dr. Barton, o qual citará numerosas vezes no transcurso desta tese, 

considera a evolução da causa imediata da Febre Amarela, como uma 

conseqüência forçosa da influencia exercida das causas atmosféricas 

sobre certas condições terrestres indispensáveis
43.   

 Finlay acredita que as características de um ambiente local reforçam a 

defesa da teoria dos miasmas. Por isto identificou entre as causas terrestres a 

decomposição de substâncias animal e vegetal, a falta de higiene em geral, os 

pântanos, a limpeza dos sumidouros, a exposição das camadas profundas do 

solo primitivo à ação do calor úmido, a exumação nos cemitérios, a falta de 

revestimento de pedra nas ruas e as inundações. Essa lista de fatores nos 

mostra a proximidade da análise de Finlay àqueles elementos estudados, por 

Rosa no século XVIII44. 

 Para Finlay o surgimento e desenvolvimento da febre amarela em locais 

distantes dos focos conforme tantas descrições de fatos históricos seriam 

explicadas devido à decomposição da matéria orgânica. Para Finlay esse fator 
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era fundamental no desenvolvimento da enfermidade, concordando com as 

descrições oferecidas por autores que consideravam a decomposição dos 

materiais orgânicos de animais e vegetais como a causa da doença. No trecho 

a seguir oferece um exemplo desse tipo de relato45: 

Bouchoux referencia também exemplos da Febre Amarela desenvolvida 

em pleno mar, em circunstâncias em que era difícil assinalar outra causa 

que não a decomposição de materiais vegetais, seja do carregamento, 

seja da própria madeira do barco. Enfim, os casos observados de febre 

amarela, seja em pleno mar, seja em terra, sob a influência da 

decomposição de substancias animais ou vegetais, são tão numerosas, 

que nos parece ocioso discuti-los46. 

 Finlay preocupa-se em responder a possíveis detratores que poderiam 

argumentar que, em alguns locais onde houve a manifestação da febre 

amarela, não foi indicada a presença de decomposição. Para responder a esse 

problema, declarou: 

Este mesmo argumento pode servir contra cada uma das causas locais 

que temos falado, mas não prova mais que uma coisa, que a causa da 

enfermidade pode ter fontes diversas e que cada uma delas exige certos 

números de condições para desenvolver seus temidos eflúvios
47

. 

 Finlay de fato afirmou que haveria outras fontes de matéria orgânica 

além daquelas da decomposição, como aquelas listadas acima, e das quais 

mencionamos mais dois exemplos. 

Sumidouros: Também devem se atribuir a decomposição de matéria 

orgânica, os exemplos de Febre Amarela, observados depois da limpeza 

de sumidouros de canais, de banheiros, porque é evidente que assim 

experimentam decomposições rápidas grandes conjuntos de substâncias 

orgânicas. E quanto à realidade destes fatos, os Drs. Barton e Laroche 

citam muitos casos cuja autenticidade é irrecusável. O mesmo se sucede 

com a falta de asseio em geral, cuja influência se há demonstrado de 

modo evidente. 

                                                           
45

 Carlos Juan Finlay. “La etiologia de la febre amarilla”. In César Rodríguez Expósito. Carlos 
Juan Finlay Obras Completas vol.1, 89. 
46

 Carlos Juan Finlay, ibid., 90. 
47

 Carlos Juan Finlay, ibid., 90.  



Pântanos: As exalações dos pântanos, especialmente quando as águas 

pelo movimento de fluxo e refluxo deixam nas margens restos orgânicos 

sujeitos à ação de diversas causas atmosféricas, estas exalações, 

diremos, são, no fim das contas, produtos da decomposição animal e 

vegetal48. 

 Na sua teoria, a exposição dos solos também era um fator terrestre 

importante para o desenvolvimento da febre amarela. Contribuíam para sua 

consideração, os relatos de fatos descritos em algumas cidades dos Estados 

Unidos, antes isentas da febre amarela. Quando houve remoção de camadas 

do solo para fins de construção, as populações locais foram acometidas por 

epidemias violentas. Aliados a este fator, também havia relatos de que 

exumações, incêndios, inundações e remoções de solos associadas à 

decomposição de matéria orgânica levariam ao desenvolvimento da doença49. 

 Ao tratar das causas individuais, notamos que Finlay acreditava que 

alguns indivíduos poderiam contrair a doença, enquanto outros indivíduos, 

vivendo ou estando sob as mesmas condições, permaneciam sãos. Isto 

aconteceria porque, Finlay acreditava, havia um conjunto de outras variáveis 

identificadas com a causa da doença. Entre elas, cita a falta da aclimatação, as 

secreções, os excessos de todos os tipos, certos ofícios, o sexo masculino e a 

idade adulta como elementos que favoreciam o desenvolvimento da 

enfermidade50. 

 A falta de aclimatação era considerada por Finlay como a que melhor 

explicaria o aparecimento da febre amarela, pois para ele “é evidente que os 

indivíduos aclimatados gozam respirar uma atmosfera saturada dos miasmas 

produtores de febre, sem experimentar ao que parece nenhuma alteração”. O 

que propiciou os seguintes questionamentos51: 

Portanto a falta de aclimatação deve colocar o individuo „forasteiro‟ em tal 

situação que seus órgãos secretores se encontrem sobrecarregados com 

um excesso de trabalho, e que nem sempre tem a faculdade de dirigir e 

governar. Assim é que a falta de aclimatação constitui o quanto deixa o 
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individuo inapto para eliminar uma determinada quantidade daqueles 

miasmas. Mas, não vemos com freqüência, estrangeiros, que permanecem 

em meio das epidemias de Febre Amarela, durante meses, e ainda anos 

inteiros antes de contrair a enfermidade? E não prova em nossa opinião 

que os recém-chegados chegam providos de órgãos aptos a eliminar 

substâncias pelo menos análogas às dos miasmas da Febre?
52

  

 As respostas, para Finlay, estariam nas dificuldades dos órgãos em 

manter o equilíbrio principalmente devido às quantidades dos miasmas 

absorvidos, que das suas qualidades. Ele defendeu a idéia de que o excesso 

dos miasmas levaria o corpo a desregular as suas secreções e ao 

desenvolvimento da enfermidade. 

Deste modo de considerar a aclimatação resulta que a causa determinante 

do acesso algumas vezes reside no individuo e outras nas circunstâncias 

que o rodeiam. Neste ultimo caso é tal a abundância de miasmas e tão 

poderosa sua ação, que os órgãos secretores do indivíduo de pronto 

„renunciam‟ a manter o equilíbrio e a febre desde logo se declara53. 

 As alterações das secreções impossibilitariam ao individuo respirar 

quantidades adequadas de miasmas o que permitiria aos forasteiros se 

encontrarem em uma condição semelhante, a um individuo “cujos órgãos 

secretores longe de poder admitir um excesso de trabalho não possa ainda 

nem cumprir devidamente as suas funções normais”.  Estas secreções seriam 

produzidas na pele, nos rins, no fígado, e no intestino. Mas haveria 

predisposições que levariam a alterações nestes equilíbrios. Como exemplo, 

identificou a influencia da temperatura dos alimentos e de como fator 

importante nas alterações das secreções que poderiam causar a doença54.   

O mesmo sucede quando introduzem no estômago substâncias sólidas ou 

líquidas que, seja por sua temperatura, seja por suas propriedades 

essenciais alteram as funções digestivas e por conseguinte – conhecidas 

as simpatias destas com os demais órgãos e especialmente com a pele – 

produzem transtornos das secreções em geral. 

Tantas importâncias deram alguns autores a estas causas que Hurtado em 

sua monografia da Febre Amarela (p.21) disse: “As causas da enfermidade 
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são todas as que constituem um poder que tende a romper o equilíbrio 

entre a pele e a membrana mucosa das vias digestivas” 55.  

 Determinados condições ambientais como variações acentuadas na 

temperatura fariam com que pessoas ocupadas com determinados ofícios 

ficassem mais suscetíveis à doença. Assim, cozinheiros e padeiros, por 

exemplo, devido às variações da temperatura ambiente, desencadeavam a 

supressão das secreções e da pele em especial56.  

 Em seu segundo capítulo, Finlay identificou as condições que seriam 

contrárias e se oporiam ao desenvolvimento da febre amarela. Como na 

primeira parte, aqui as condições convergiram em causas individuais, terrestres 

e atmosféricas. Elas foram identificadas em diferentes fatores como frio, falta 

de umidade, medidas higiênicas, proximidade da água, vegetação vigorosa, 

aclimatação, sobriedade de certos ofícios, sexo feminino e infância57.  

  O frio seria uma condição que se oporia ao desenvolvimento da febre 

amarela. Os argumentos de Finlay tiveram como base o fato de, em lugares 

onde a infecção se desenvolvia não se notava a ocorrência da febre amarela 

quando a temperatura ficava abaixo de zero grau. Assim ele exemplificou: 

Em Nova Orleans é onde podemos com mais freqüência comprovar este 

acerto, pois ali se viu a Febre Amarela desaparecer sempre que começa o 

gelo58. 

 A falta de umidade era outro fator limitante para o desenvolvimento da 

febre amarela para Finlay. Não apenas falta de umidade no solo, mas também 

na atmosfera. Porém não se julgou autorizado a dizer que apenas a falta de 

umidade evitaria a enfermidade, pois se outros fatores se apresentassem em 

escala muito elevada, haveria condições de surgir a doença59. 

 As medidas de higiene seriam aplicadas como um dos meios para a 

eliminação dos miasmas, pois poderiam evitar que restos orgânicos em 

decomposição entrassem em contato com as pessoas. A prática colaboraria 

para a manutenção de um ar puro, para a saúde de todos e observou. “Nos 

Estados Unidos há muitas cidades que havendo sido „azotadas‟ por várias 
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epidemias sucessivas de Febre Amarela, tem conseguido seu fim por meio de 

medidas higiênicas sucessivas, bem dirigidas, eliminarem essa enfermidade 

terrível”.  Também a ventilação dos locais onde a doença se manifesta evitaria 

o desenvolvimento dos focos da febre amarela, pois haveria a dispersão dos 

miasmas e a diminuição da sua concentração no ambiente. Com isto se 

dificultaria expansão da doença para áreas vizinhas.60    

 Anteriormente, Finlay identificou a umidade como condição para o 

desenvolvimento da febre amarela, com a sua presença teria o 

desenvolvimento, a sua falta restrição. Já a água fresca e pura agora 

favoreceria a não ocorrência da doença. Nas suas concepções a água fresca e 

limpa não estaria corrompida e saturada de materiais orgânicos em 

decomposição. Ela teria a característica de possuir um menor tempo na 

evaporação, e afirmou; 

Enquanto a sua temperatura fresca a coloca na situação de absorver e 

condensar os miasmas que se achassem espalhados pela atmosfera. 

  Mas isto não seria apenas a “mera conclusão de uma teoria”, indicou 

que dados de trabalhos desenvolvidos por outros pesquisadores evidenciariam 

suas afirmações, como por exemplo: 

O Dr. Fergusson (citado por Laroche, vol. 2, p.140) tem demonstrado 

com dados irrecusáveis que a simples umidade da água fresca não 

produz a Febre. Há que observar que a água contida dentro de 

reservatórios de pedra ou de qualquer outro receptáculo, de tal modo 

que ela não seja absorvida pelo solo que a rodeia, não dá lugar à 

febre61.  

 Nas suas descrições, destacou a importância da presença de uma 

vegetação densa e exuberante, embora afirme que as apresentasse “com toda 

reserva e tão somente para valer como resultado de algumas observações 

pessoais que requerem ser confirmadas por outros mais gerais”. Suas 

considerações estavam baseadas em observações de viagens como em uma 

realizada ao Panamá. As causas atmosféricas como umidade e temperatura 

elevada, além de uma grande quantidade matéria orgânica em decomposição 

de origem animal e vegetal em muitas cidades favoreceriam o desenvolvimento 
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da febre amarela. Mas as ocorrências da enfermidade aconteciam em áreas 

restritas de cidades do lado do oceano Pacifico. A justificativa apresentada por 

Finlay estaria apoiada na hipótese de que os eflúvios e emanações seriam 

absorvidos por uma vegetação abundante do entorno. Fato observado nas 

descrições que declaram a invasão de áreas urbanas. 

Ali em efeito se vêem arbustos no alto das velhas torres e em meio das 

casas arruinadas às vezes até são grandes arvores que nascem em 

paredes antigas e espessas e que, portanto não podem receber por suas 

raízes da curta quantidade de alimento proporcionadas pela parede, para 

se nutrir, pois é preciso que essas arvores contem antes de tudo com uma 

riqueza excepcional da atmosfera, que elas purificam roubando dela seu 

próprio alimento.62   

 Uma das referências adotadas por Finlay como parâmetro é a descrição 

apresentada por alguns autores que atribuíram como a possível causa do 

aparecimento da epidemia de febre amarela a retirada da vegetação no Estado 

de Luisiana nos Estados Unidos. Mas não seria qualquer tipo de vegetação que 

teria a propriedade de conter a febre amarela. No grupo de restrição estariam 

as espécies pioneiras, pois por terem ciclo de vida mais curto produziriam mais 

matéria orgânica para decomposição em um menor intervalo de tempo o que 

elevaria a sua quantidade. Os vegetais de porte superiores seriam os mais 

adequados a esta condição, porque têm um ciclo de vida mais longo e ao 

“longo de toda sua vida nunca deixam de purificar o ar, ainda que depois de 

morto, seus tecidos tardam algum tempo antes de experimentar a 

decomposição orgânica”63. 

  Das causas individuais a aclimatação, para Finlay, era o que faria a 

oposição ao desenvolvimento da febre amarela. Foi na descrição das 

atividades envolvidas com processos cirúrgicos que usou como exemplo para a 

sua demonstração. Questionou o que ocorreria com a parte de um membro de 

uma pessoa tendo nela injetado uma quantidade maior de sangue, ou mesmo, 

de modo similar, o que aconteceria se os vasos sangüíneos, 

independentemente de qual condição ou meio sofressem uma redução em 

seus calibres? Finlay respondeu a este questionamento relatando que no 
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sangue, as duas situações, sofreriam refluxos. Como resultado, esta parte do 

corpo não teria sangue. A circulação do organismo, com mais trabalho, enviaria 

mais sangue a esta parte, o que exigiria mais da “natureza” para restabelecer o 

equilíbrio. O sangue não deixaria de ser enviado ao local afetado e se 

acumularia nas extremidades dos vasos provocando inchaço. O corpo seria 

obrigado então a produzir mais sangue para suprir outras partes que a 

deixaram de receber, e em alguma outra parte desenvolveriam os mesmos 

problemas, exigindo mais do organismo e da sua natureza, o que levou Finlay 

a acreditar que o mesmo ocorreria depois que alguém era infectado com febre 

amarela. Para ele, o estrangeiro estaria apto a eliminar uma determinada 

quantidade de miasmas da Febre Amarela. O aumento na entrada desta 

quantidade ou mesmo a alteração do funcionamento do corpo, exigiria um 

aumento de atividade das suas secreções. Como resultado haveria o acúmulo 

dos miasmas. Com isto, o organismo estaria desequilibrado das suas funções, 

o que exigiria um maior esforço do corpo e dos locais de produção destas 

secreções. Os excessos de secreções teriam então como objetivo eliminar as 

“causas mórbidas”. Mas mesmo após a acumulação dos miasmas, as 

secreções não poderiam ser imediatamente produzidas, “a menos que 

circunstância especiais permitam que os órgãos já aclimatados voltem ao seu 

primitivo estado de inércia”, o que favoreceria a instalação da doença e a sua 

manifestação64.  

 Alguns ofícios não permitiriam ou desenvolvimento da febre amarela,. 

Finlay relata que estes seriam os lixeiros, os curtidores, os coveiros, os 

açougueiros. Como seus corpos estariam em maior contato com as emanações 

as ocorrências de febre amarela seriam reduzidas. Outro fator indicado por 

Finlay era a de que o sexo feminino estaria menos predisposto a não 

manifestação da doença, pois não acumulariam os miasmas por conta dos 

seus fluxos menstruais; já o contrário aconteceria para as mulheres que não 

menstruam independente do motivo. Nas crianças o motivo seria a maior 

imunidade e o de uma maior atividade do fígado, conforme se observa na 

prática65. 
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 A identificação dos sintomas da enfermidade e as suas variáveis foram 

importantes para a caracterização da febre amarela, que fez com que no 

terceiro capítulo Finlay, detalhasse as variações e com a sua descrição, buscou 

identificar quais eram as causas e manifestações da doença, e como estas 

alterações influenciavam as secreções. Com a identificação das alterações das 

estruturas anatômicas e fisiológicas, elaborou as seguintes observações. 

Enfim de tudo o que quanto se há dito neste capítulo, cremos poder 

deduzir que todos os sintomas da febre amarela podem ser atribuídos a 

uma ou outra das seguintes lesões: 

 1º Inflamação e irritação do estômago (náuseas, vômitos, dores 

abdominais e torácicas, sede, etc.). 

 2º Congestão sangüínea (dores nas costas, cefalalgia, supressão da 

urina, pressão). 

 3º Perturbações do sistema nervoso (inquietude, agitação, insônia, 

idéias confusas, “vahidos”, delírio, coma). 

 4º Alteração das secreções (alcalinidade do hálito, da transpiração, e da 

urina, albuminuria, supressão da urina, etc.). 

 5º Alteração do sangue (lentidão na coagulação), com alcalinidade 

amoniacal e deformação dos glóbulos no principio. Logo fluidez, coloração 

enegrecida e destruição dos glóbulos. 

  Finlay, em seus estudos sobre a influência da alcalinidade atmosférica 

para o desenvolvimento da febre amarela, elaborou a segunda parte do seu 

trabalho. Nela descreveu como foi feita a sua detecção.  Utilizando os mesmos 

princípios das causas demonstradas na primeira parte do seu trabalho, Finlay 

justificou a ação do alcalino voláteis em cada uma destas para que houvesse a 

ocorrência da febre amarela e com isto defender a sua tese, e a partir disso fez 

cinco proposições. Que “demonstrações haverão de consagrasse nos capítulos 

seguintes”, sendo elas; 

 1ª Todas as circunstâncias que favorecem o desenvolvimento da Febre 

Amarela, tendem também a aumentar a alcalinidade da atmosfera. Ou bem 

facilitam a acumulação dos alcalinos voláteis na economia animal. 

 2ª Todas as condições meteorológicas e de outra classe que opõem ao 

desenvolvimento da Febre Amarela, são outras tantas causas que retém, 

                                                                                                                                                                          
 



retardam ou neutralizam a evolução dos alcalinos voláteis ou bem mais 

impedem a sua acumulação na economia. 

 3ª Existe na atmosfera de Havana um excesso muito notável de 

alcalinos voláteis, cujo Maximo se observa nos mais rigoroso dos “Estio” e 

o mínimo durante os meses de inverno. 

 4ª Os alcalinos voláteis produzem sobre a economia animal sintomas 

análogos, lesões cadavéricas semelhantes e uma alteração do sangue a 

das que se encontram na Febre Amarela. 

 5º Os diversos tratamentos que a experiência tem comprovado para 

combater a Febre Amarela, parecem não ter outra coisa de comum senão 

que todos direcionam contra um principio alcalino e contra suas 

manifestações tóxicas 66.      

 Com o objetivo de não haverem duvidas, e para não ser levado a 

deduções prematuras, buscou não identificar o alcalino volátil que lhe pareceu 

ser o responsável pelo desenvolvimento da febre amarela. Para Finlay, já em 

anos anteriores os químicos também tiveram dificuldades de identificar um 

composto alcalino volátil, nomeado como amoníaco, que na sua constituição 

tinha “um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio” além de suas 

propriedades. Outros autores que identificaram em seus trabalhos outros 

alcalóides levaram a um aumento na dificuldade na identificação dos 

compostos amoniacais, pois propriedades como volatilidade, odor dentre outras 

revelaram serem idênticas entre os alcalinos voláteis. Finlay reconhece que 

somente exames mais minuciosos poderiam identificar o tipo67.  

Deixaremos para outro capítulo a questão de saber qual classe de 

amoníaco é que pensamos que deva ser atribuída à Febre Amarela; Por 

hora adotaremos o mesmo sistema que o Dr. Richardson (On the 

coagulation of the Blood), compreendendo embaixo o nome genérico de 

amoníaco, não tão somente ao amoníaco simples. Senão também, que 

resultem da sua combinação com os hidrogênios carbonados, e que 

constituem assim os amoníacos compostos de M. Wurtz
68

.   

 Utilizando referências da primeira parte e das suas descrições das 

circunstâncias das causas, e seus fatores, identificados, procurou demonstrar a 
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primeira proposição do primeiro capitulo sobre como cada fator "tende a 

aumentar a geração ou a evolução do amoníaco” 69. 

 Um fator que influenciaria na formação ou na degradação do amoníaco, 

para Finlay, poderia ser atribuído ao calor. Observou “que as noções mais 

simples de química” seriam suficientes como explicações para seus efeitos, 

pois agem na decomposição, nas dissoluções, na combinação com outras 

substâncias. “mas qualquer que seja o modo de apresentação o amoníaco, no 

calor tem a propriedade de espalhar ou de expelir para a atmosfera em 

completa liberdade, já na forma de um sal volátil” 70. 

 Finlay evidenciou que para alguns autores o calor acima dos 32º C 

atrapalharia o desenvolvimento da febre amarela. Nas descrições estudadas 

dão conta que entre os produtos e substâncias eliminados pela ação da 

decomposição, havia o amoníaco, mas a sua liberação ocorreria em 

temperatura moderada. Nas temperaturas mais elevadas haveria a degradação 

do amoníaco, que seria transformado em acido nítrico. O que justificaria a não 

ocorrência e o não desenvolvimento da febre amarela nos locais com 

temperaturas muito elevadas. 

 A umidade na forma de vapor, associada à temperatura, era “a condição 

mais essencial para favorecer a decomposição das substâncias orgânicas”. 

Como justificativa Finlay, utilizou  dos trabalhos do químico alemão Justus von 

Liebig (1803-1873), que descreveu as propriedades da água na ação da 

decomposição dos compostos orgânicos e de como o “azoe” liberado reagiria e 

produziria amoníaco. Mas para Finlay não importava a origem do amoníaco, e 

sim a sua afinidade com a água. Pois a água, na atmosfera, faria a dissolução 

do amoníaco que resultaria na diminuição da sua concentração local 71.   

  Como referências para a sustentação das suas posições, Finlay 

descreveu o que ocorreria com o guano que havia em algumas ilhas de 

Chincha (FIGURA 2) da cidade de Pisco, situada a vinte e um quilômetros da 

costa do Peru, que foram reservas de exploração e extração do guano. Nelas 

as variações e as condições atmosféricas nas estações locais, ao longo do ano 

não, permitiriam a presença dos compostos amoniacais na atmosfera. No 
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inverno, não havia a evaporação dos alcalinos voláteis por causa das baixas 

temperaturas, mas havia umidade atmosférica alta que era realçada pela 

manifestação de uma neblina, que resultava em uma garoa.  O oposto ocorria 

no verão quando teriam temperaturas superiores a 32º centigrados e uma 

atmosfera seca, mas nestas condições haveria a vaporização dos compostos 

amoniacais de modo intenso que tem a sua origem no guano. Dadas as 

diferenças do comportamento das duas substâncias, água e os compostos 

amoniacais, em mesmas épocas não seriam possíveis as interações entre elas. 

Consideradas as argumentações defendidas por Finlay, e com os nossos 

estudos iconográficos das ilhas, possivelmente não houve o desenvolvimento 

da febre amarela mesmo com a presença dos compostos amoniacais que dele 

se desprenderiam. Especulamos, a partir de sua hipótese, que a falta desta 

interação, permitiu aos exploradores a extração e a exportação do guano da 

ilha, que se esgotou em 1874, o que constatamos nas imagens obtidas onde 

percebemos a presença do homem e de suas atividades. 

FIGURA 2 – Ilhas Chincha Peru – extração de guano 

 

Fonte: The Illustrated London News, 21 de Fevereiro de 1863                                                  
em: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chincha_guano_islands.JPG                          
acessado em 10/01/2008 

 

 

 A eletricidade foi identificada por Finlay como agente que na atmosfera 

provoca a formação dos amoníacos. Estes seriam o resultado da combinação 

entre o hidrogênio, liberado pela ação das descargas elétricas atmosféricas, na 

degradação da água acumulada na forma de vapor na atmosfera, com o “azoe 

livre da atmosfera, que, como disse Malaguitti (vol. 1, p.112) o raio quando 

atravessa o espaço (engendra) ácido nítrico e amoníaco”. E revelou que havia 

particularidades e destacou ao fazer suas observações que o ácido nítrico age 

sobre o amoníaco, “convertendo-os em ácidos oxalacéticos e carbaróticos”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chincha_guano_islands.JPG


Fato que seria discutido de forma mais oportuna, à frente, para o conhecimento 

da evolução da doença72.  

 Em Finlay contamos que o ar era visto como importante meio para a 

transmissão da febre amarela.  A ventilação dos ambientes dificultaria a 

“evolução do amoníaco”, pois haveria uma diminuição na sua quantidade e da 

sua alcalinidade em iguais proporções, e que para tanto não seria necessária a 

sua demonstração73.  

 A decomposição da matéria orgânica era o argumento constante nos 

diversos autores e uma referência para a ocorrência da febre amarela. Os 

argumentos apresentados por Finlay estariam no fato conhecido de que a 

principal fonte de amoníacos eram resultados das atividades da Natureza, e 

que a decomposição fornecia “substâncias azotadas. Para não citar mais de 

uma autoridade Malaguti (vol1, p.144) disse: [Todo ser organizado contém 

azoe, e quando deixa de viver seus elementos voltam ao reino mineral por 

meio da putrefação e tomando as formas mais simples: o azoe toma a do 

amoníaco]” as fontes que fornecem a matéria “azotada” seriam os resíduos 

orgânicos vindos das excreções, das emanações dos sumidouros, das “águas 

corrompidas” saturadas de matéria orgânica que sob ação do calor e a 

umidade liberam amoníaco para a atmosfera74. 

 Outra fonte de infecção do ar pelos miasmas teria origem nas 

emanações vindas da constituição do solo e na sua exposição. Elas viriam de 

camadas profundas que ao entrar em contato com as condições atmosféricas 

liberariam amoníacos. Mas Finlay admitiu que os sais amoniacais fossem 

impedidos de poderem ser volatilizados por estarem em combinação com 

outros presentes no solo. Outra forma da incorporação do amoníaco ao solo 

estaria na sua afinidade com a água, o que aconteceria quando o amoníaco 

volatilizado na atmosfera, pela ação da chuva, era arrastado e no solo ficariam 

depositados quando acontecesse a evaporação desta água. A comprovação 

desta propriedade dos compostos amoniacais foi fundamentada por Finlay, em 

estudos realizados na Europa, onde a detecção do amoníaco em diminutas 

concentrações foi comprovada pelas análises da neve e das águas da chuva. 
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“Segundo o cálculo de Liebig, uma libra de água de chuva, a temperatura de 

15º C e submetido a uma pressão barométrica de 28 contém todo o amoníaco 

que estava misturado com 17.000 pés cúbicos de ar” 75.   

 Mas Finlay evidenciou que os ciclos das chuvas exerciam dois papeis: 

um na reintrodução dos amoníacos na atmosfera, pois a umidade provocaria a 

aceleração da putrefação das substâncias vegetal e animal que o liberam. Já 

com as chuvas, a maior parte dos compostos amoniacais penetraria no solo. 

Mas estes compostos amoniacais não poderiam se apresentar na forma 

dissolvida ou na forma de um sal, o que dificultaria a sua fixação no solo. Foi 

no relato de alguns experimentos realizados por Liebig, que Finlay reforçou 

esta teoria. Neles com o uso de aquecimento em alguns tipos de materiais, 

preservando suas propriedades, foi demonstrado que haviam o 

desprendimento de vapores. Quando o material exalado era colocado em 

contato com alguns indicadores revelam a presença da alcalinidade. Com isso 

Finlay conclui que as queimas de solos contendo ferro, permitiriam uma 

absorção intensa do amoníaco, o que se devia ao aumento da sua porosidade 

76.       

 As camadas superficiais do solo evitam a exposição das camadas 

inferiores aos efeitos das causas atmosféricas, mesmo com seus amoníacos já 

eliminados pela evaporação dos alcalinos voláteis, das camadas mais 

profundas não haveria a volatilização dos amoníacos. Mas a remoção das 

camadas superficiais e a exposição das camadas mais profundas à ação dos 

fatores meteorológicos favoreceriam e aumentariam a formação da alcalinidade 

na atmosfera77. 

 Para o entendimento da doença e a sua ação sobre o organismo 

humano Finlay descreveu que a “economia animal” oferecia as condições 

favoráveis para a acumulação dos compostos alcalinos que favoreceriam o 

acesso a febre. A fisiologia humana demonstrava que o excesso de nitrogênio 

era eliminado pela urina, pelo suor, e pelas secreções intestinais, pela bile, “e 

segundo os Srs. Viale e Latini, pelo hálito”. A entrada dos excessos de 

amoníaco na circulação, por suposição, seria eliminada pelos mesmos meios. 
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Mas nos indivíduos, haveria limites n quantidade que entraria destes 

compostos, o que a experiência demonstra, mesmo sendo estendidos os 

tempos de exposição do corpo. A aclimatação das pessoas à exposição 

continua de uma atmosfera alcalina permitiria a entrada dos amoníacos pelos 

poros da pele, das membranas das mucosas dos rins, dos pulmões, dos 

intestinos e também do fígado. O hábito destes contatos levaria o organismo a 

ter maior facilidade da eliminação dos alcalinos voláteis, que com o tempo 

levaria o corpo a ficar menos “impressionado”, quando em contato com estas 

substâncias78.  

 Já os não aclimatados não expostos a doses moderadas de amoníaco 

ao contato com uma atmosfera que fosse constantemente alcalina, teriam uma 

maior introdução destes compostos no organismo. Os seus corpos não 

conseguiriam eliminar esses excessos, e o resultado seria a supressão das 

suas secreções que fariam a sua eliminação. O mesmo aconteceria a 

determinados ofícios, pois estariam enquadrados nestas mesmas condições. 

Com estas descrições Finlay, demonstrou a sua primeira proposição79. 

 A segunda proposição foi demonstrada com o uso e a análise de como 

agiriam as condições desfavoráveis no desenvolvimento da febre amarela e a 

sua relação com a alcalinidade atmosférica. As elencadas por Finlay eram o 

frio e a falta de umidade, pois dificultariam a liberação de compostos 

amoniacais. As suas ações impediriam ou retardariam a decomposição dos 

compostos orgânicos e a conseqüente formação do amoníaco. Com uma 

atmosfera mais fria, as condensações de vapor d‟água levariam a uma 

diminuição da concentração de amoníacos na atmosfera, que com as chuvas 

seriam arrastados para o solo80. 

 Para Finlay, a eliminação dos resíduos orgânicos e a aplicação das 

medidas de higiene, ofereceriam as condições para o não acúmulo de alcalinos 

voláteis, oriundos dos materiais em decomposição, no ar. Aliado a uma maior 

ventilação isso dificultaria a concentração de alcalinidade na atmosfera81. 
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 A água pura também teria propriedade de absorver da atmosfera 

compostos alcalinos. Em seus experimentos em Havana Finlay, usou da água 

destilada, e com ela absorveu a alcalinidade do ar. Sua detecção foi constatada 

quando passado um intervalo de tempo o papel tornassol, usado para a sua 

detecção, de vermelho ficou azul em contato com esta água, indicando a 

presença de compostos amoniacais82. 

 Finlay acreditava que a presença de uma vegetação exuberante 

absorveria os compostos amoniacais. Como argumentação defendeu que uma 

parte dos alcalinos voláteis seria absorvida pelas folhas, mas a maioria pelas 

raízes no solo. Como justificativa indicou que isso havia sido demonstrado nos 

trabalhos de “Boussingault que averiguou em água de chuva recolhida nos 

campos contém muito menos amoníaco que a água da chuva recolhida nas 

cidades. (Journal dês Com. Med. Chir. 1853, p. 526)” 83.  

 Este alcalino volátil e a aclimatação eram defendidas por Finlay e teriam 

como resultado a tolerância adquirida da respiração a uma maior concentração 

deste composto. Isto permitiria ao organismo eliminar uma maior quantidade 

deles, o que evitaria o seu acúmulo no organismo. Como justificativa usou do 

exemplo da cidade do Rio de Janeiro, onde a quantidade de amoníaco na 

atmosfera era menor antes da primeira epidemia da febre amarela, e ainda 

menor que da cidade de Havana, porém maior que do Norte da Europa. No Rio 

os seus habitantes tiveram uma aclimatação parcial, o que deixou os brasileiros 

menos expostos aos efeitos de acidentes das intoxicações amoniacais quando 

estas se manifestaram de modo intenso84. 

 Para Finlay, alguns ofícios estariam mais favoráveis ao desenvolvimento 

da febre amarela, outros ofereceriam uma menor chance. Em atividades tais 

como a de açougueiros, coveiros, curtidores de couro estariam reduzidas estas 

chances, porque os seus corpos estariam mais expostos a uma atmosfera 

contendo uma maior quantidade de compostos amoniacais. Com isso, estariam 

acostumados a respirarem em uma atmosfera mais saturada e seus corpos 

fariam a eliminação destes compostos mais continuamente85. 
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 Finlay destacou que a sobriedade dos atos humanos também era uma 

condição para o bom equilíbrio entre os humores e conseqüentemente para 

uma boa saúde, o que seria uma condição que asseguraria ao corpo, desde 

que em bom funcionamento, eliminar os alcalinos voláteis pelas secreções. O 

sexo feminino estaria menos propensos em desenvolver a doença, como 

justificativa argumenta que os seus ciclos menstruais eliminariam os 

amoníacos e a sua concentração interna diminuiria. Já as crianças teriam maior 

proteção contra a febre amarela, mas os dados existentes na época não seriam 

suficientes para sustentar esta prova, havia apenas a evidencia de que os 

indivíduos em idades menores eliminariam mais facilmente alcalinos voláteis 

que os adultos, pois nas idades iniciais o fígado é mais volumoso e mais ativo o 

que possibilitaria a eliminação dos excessos, e considerou que “esta suposição 

não parece de todo impossível” 86. 

 Com estas descrições, Finlay buscou fundamentar a teoria da ação da 

alcalinidade presente na atmosfera de Havana e de como a sua influência 

agiria no desenvolvimento da febre amarela.  

 No seu trabalho, foi no terceiro capitulo da segunda parte, que Finlay 

descreveu os experimentos e os fundamentos para identificação dos alcalinos 

voláteis e a sua presença na atmosfera de Havana.  

 Finlay relata que a identificação destes compostos aconteceu 

“acidentalmente” durante as atividades de laboratório ano de 1858, realizadas 

em Havana. Ocupados em exames microscópicos de bactérias, ele e a sua 

equipe observaram que após a volatilização acidental de ácido clorídrico, 

houve o aparecimento de depósitos de alguns cristais de amoníaco nas 

lâminas utilizadas. Com esta observação e seus conhecimentos sobre 

amoníaco e a sua “afinidade com aquele ácido”, o produto desta reação 

supostamente seriam de cristais de hidrocloreto de amoníaco. Para testar a 

formação de cristais de amoníaco, colocou uma gota de cloreto de platina. 

Como produto houve a formação de cristais de amoníaco. “Era possível supor 

sem restrições que o amoníaco provinha de alguma impureza do ácido 

clorídrico” Com o objetivo de comprovar sua teoria realizou um experimento 

para detecção do amoníaco volatizado.  
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 Para a sua detecção foi colocado um recipiente com água destilada em 

contato com o ar em local ventilado. Passado o tempo, a água indicava a 

presença de alcalinidade, o que foi evidenciado com a utilização do papel 

tornassol que de vermelho ficava azul. A intensidade da cor azul do papel 

tornassol aumentava à medida que se aumentava o tempo de contato do ar 

com a água87. 

 As observações sobre a presença de alcalinidade no ar da cidade de 

Havana foram expostas ao Dr. José Luis Casaseca Silvan (1800-1864), 

espanhol, foi o professor de Química, que deu inicio a cátedra da disciplina em 

Cuba, relatou já ter encontrado e demonstrando existirem grandes quantidades 

de amoníacos na atmosfera da cidade o que, em sua opinião, se devia a 

exuberância da vegetação local88.  

 Com isto Finlay, especulou que os resultados obtidos eram suficientes 

em si para a realização de experimentos e para a medição dos níveis de 

alcalinidade da atmosfera de Havana. Com a obtenção de uma escala 

cromatográfica da alcalinidade, possibilitou a medição da sua intensidade da na 

água em contato com o ar em diversos intervalos de tempos. Estes 

experimentos revelaram que nas cidades havia uma maior quantidade de 

alcalinidade, quando comparadas com outras medições realizadas no campo89. 

 “Em principio de 1859 desejosos de continuar nossas observações com 

toda exatidão possível”, Finlay e equipe construíram um “aparato” que teve por 

objetivo medir a quantidade de ar e a alcalinidade nele existente. O seu 

principio estava baseado em fazer com que o ar entrasse em recipientes 

contendo alguns líquidos, neles fossem dissolvidos. À medida que este ar entra 

no “aparato” era identificada ou não alcalinidade. Em outro extremo, haveria a 

indicação da medida do ar entrava. Havia outro local para dos líquidos, e eles 

seriam combinados o ácido sulfúrico, que seria usado para fazer a 

neutralização do liquido alcalino. A medida da quantidade usada para a 
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neutralização determinaria a quantidade de ar que entrou. Com isso se obteria 

o valor da quantidade do alcalino volátil presente no ar 90.  

 Por este método, foram feitas medições diárias em alguns meses de 

1859. Entre os fatores apontados por Finlay das variações, das medições 

destes índices, nas temperaturas elevadas havia maiores índices de 

alcalinidade, o oposto ocorria nos meses de inverno, quando foram detectados 

índices muito menores. Finlay analisou os dados e ao comparar com os de 

alguns outros autores constatou que a quantidade encontrada era “trezentas 

vezes maior” que as medidas já registradas. Mas questionou: os “álcalis 

encontrados em abundância era o amoníaco”?91  

 Nas descrições de Finlay, das reações, as cores identificam a presença 

de uma base e demonstram como aconteceria o trânsito entre os componentes 

dos indicadores. Finlay demonstrou que a cor azul deriva da presença de um 

alcalino. Na atmosfera, havia a presença de uma base alcalina, e os resultados 

de suas reações em muito se parecem com os dos amoníacos, mas esta base 

seria uma mais fraca. Com que o levou a analisar: “A analogia nos conduz 

naturalmente a classificar esse álcali entre os alcalóides de M. Wurtz, que 

consistem em uma combinação de amoníaco com algum hidrogênio 

carbonado”. Segundo Finlay os alcalóides sempre existiram na Natureza, do 

que não restam dúvidas, mas as suas variedades eram muito maiores do que 

se supunha, e todos, com propriedades que foram confundidos com 

amoníacos, pois “tem resultados das suas ações no corpo quase idênticos a 

dos amoníacos simples”, porém para isso somente uma análise mais precisa 

estabeleceria a diferença absoluta de identidade, que nos diz:92 

 (...) já em 1852, o Dr. Racamier ocupando-se na investigação sobre o 

amoníaco, observa que o liquido amoniacal que se obtêm destilando uma 

placenta em estado de putrefação, tem propriedades terapêuticas 

diferentes das que manifestam em outros líquidos amoniacais e daí chega 

a propor a seguinte questão: O amoníaco que pode ser obtido das diversas 
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partes dos vários animais será sempre um produto igual e idêntico? (Jour. 

Dês Com. Med. Chir., 1852, pag 33) 93.   

 Finlay, buscou para comprovar a sua quarta proposição, e identificou e 

avaliou quais eram os sintomas e as conseqüências de uma intoxicação 

amoniacal. Como não era possível fazer com precisão a identificação de qual 

era o amoníaco volátil.  Finlay fez uso da analogia entre as lesões provocadas 

pela febre amarela com os efeitos provocados pelo amoníaco no organismo94.  

 Alguns dos sintomas identificados nestas semelhanças eram as perdas 

da capacidade de coagulação do sangue, com uma hemorragia passiva na 

boca, no intestino e nas vias urinarias. Também havia as manifestações de 

excitação nervosa, perda das forças, convulsões, irritação e inflamação do 

estômago, albuminúria, coma e morte95. 

 Mesmo tendo várias origens nos seus estudos indicou que os compostos 

amoniacais presentes na atmosfera viriam da decomposição da matéria 

orgânica. E isto já havia sido demonstrado nos relatos e trabalhos de outros 

autores. Estas descrições informam que como conseqüências da inalação ou 

do contato dos animais com vapores provenientes da decomposição da matéria 

orgânica ou a sua introdução na forma de líquidos no corpo, provocou no 

organismo os mesmos efeitos e sintomas da intoxicação amoniacal; vômitos e 

fezes com sangue, conjuntivas amareladas, prostração, dores e sensibilidades 

ventrais, febre, dentre outras. Todos os sintomas semelhantes aos 

desenvolvidos na manifestação da febre amarela96. 

  Para demonstrar a sua quinta e última proposição, Finlay propôs que os 

mesmos procedimentos aplicados para o tratamento de uma intoxicação de 

compostos amoniacais poderiam ser aplicados para a febre amarela. Eles 

seriam o uso dos desinfectantes “que destroem os miasmas”; como os 

“vapores de ácidos sulfúricos, nitrosos, acéticos”. Já “as fumigações de cloro”, 

destruiriam os compostos amoniacais97. 

 Com as demonstrações dos seus argumentos Finlay apresentou como 

resumo: 
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 1º Nos locais onde havíamos podido praticar nossas investigações, 

sempre temos visto que coincidia uma fonte de alcalinidade atmosférica 

com o desenvolvimento de febre amarela. 

 2º Que nas demais localidades onde foram observados casos de febre 

amarela, segundo os dados que demonstrados os autores, se há visto que 

existem condições que favorecem a alcalinidade atmosférica e, por o tanto 

se deve se presumir que coexista essa alcalinidade que acontece em 

Havana a menos que se demonstre ao contrário. 

 3º Que os amoníacos produzem efeitos muito parecidos se não 

idênticos dos que resultam da Febre Amarela. 

 4º Que no sangue, no hálito e nas secreções dos enfermos de febre 

amarela, observadores muito competentes, tem encontrado um excesso de 

amoníacos cuja classe não se há tratado de ainda verificar. 

 5º Que o método de cura exigidos em uma intoxicação gradual por um 

alcalino volátil, é semelhante e seriam baseados em muitos conceitos 

idênticos ao que requer a Febre Amarela 98. 

 Porém em suas considerações finais Finlay, julgou não estar autorizado 

a indicar que os compostos alcalinos voláteis como a causa da febre amarela. 

E avaliou que havia a necessidade de mais experiências para este fim. Mas 

como alguns autores identificaram a alcalinidade como causa da febre amarela, 

e faltava uma demonstração, este foi o objetivo realizado nesta tese99. 

 

2.3 A busca do agente etiológico. 

 Em 14 de agosto de 1881 quando Finlay apresenta o seu artigo para a 

Academia de Ciências Físicas e Naturais de Havana, intitulado “O mosquito 

hipoteticamente considerado como agente transmissor da febre amarela” ele 

rompeu com os seus conceitos e conclusões anteriores sobre os seus estudos 

das formas de propagação da febre amarela através dos miasmas, condições 

meteorológicas, e da falta higiene, pois acreditava que não mais se 

sustentavam. Nele expôs os argumentos que o relato de suas atividades 
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experimentais teria o objetivo de comprovar outra forma de propagação da 

febre amarela100. 

 Em suas considerações iniciais revelou que não houve preocupações ou 

restrições quanto a tipo de febre amarela a ser estudado, bem como, não era o 

propósito fazer a identificação do agente que causava a enfermidade. Os seus 

estudos estariam voltados a identificar a forma da propagação da doença.  Por 

isso usou como argumento, fatos e locais descritos onde a doença que 

aconteceu se encontrava distante dos focos epidêmicos e em condições 

diferentes das dos focos onde ocorriam. Mas em outros locais onde havia as 

mesmas características e condições dos locais e próximos de onde a 

enfermidade se manifestava esta a doença não se apresentava. Finlay 

acreditou que estas seriam algumas das justificativas para a existência de um 

agente transmissor, e que sobre ele recairiam todas as condições reconhecidas 

da propagação da febre amarela101. 

[...] Não era, pois, possível buscar esse agente entre os microzoários, nem 

nos zoófitos, porque nestas categorias ínfimas da natureza animada pouco 

ou nada influem as variações meteorológicas que mais [suelen] afetar o 

desenvolvimento da febre amarela. Para chegar a esta primeira condição 

foi preciso subir até a classe dos insetos, e tendo em conta que a febre 

amarela está caracterizada clinica e também histologicamente em 

trabalhos recentes por lesões vasculares e alterações químicas do sangue, 

parecia natural buscar o inseto que haveria de levar as partículas 

infectantes do enfermo ao homem são, entre aqueles que penetravam, até 

o interior dos vasos sanguíneos para chupar o sangue humano. Enfim, em 

virtude das considerações que foram ocioso referir, cheguei se não seria o 

mosquito que transmite a febre amarela102. 

 Finlay justificou que a realização das suas pesquisas e seus estudos 

estava apoiada nos recursos oferecidos pelas outras Ciências. Devido à 
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diversidade de suas especialidades, as suas realizações nem sempre foram 

aplicadas de imediato na Medicina, pois acreditava que como qualquer 

atividade cientifica necessitam serem comprovadas experimentalmente antes 

da sua aplicação. Porém dentre as várias áreas na História Natural isto não 

seria possível, pois ela é o resultado da observação da natureza e análise do 

comportamento dos seus fenômenos, o que pediria a necessária releitura 

destes conhecimentos, sob um novo ponto de vista103.  

 Uma destas releituras foi realizada a partir de suas anotações quando 

em janeiro de 1881, Finlay identificou nos trabalhos do escritor e naturalista 

cubano D. Felipe Poey (1799-1891) descrições e hábitos dos mosquitos, que 

ele mais tarde viria a supor serem o agente transmissor da febre amarela. 

Nelas constavam que nos anos de 1817 ou 1820 Poey encaminhou um 

exemplar para a França para classificação. Lá o médico, entomologista e 

geólogo francês Robineau Desvoidy (1799-1857) classificou-o e identificou um 

dos mosquitos como do gênero “Culex”. Nesta leitura dos trabalhos de 

Reámur e em seus estudos sobre o comportamento dos mosquitos Finlay 

buscou e verificou a confiabilidade das informações e de como aplicá-las para 

identificar os mosquitos existentes em Cuba104. 

 Dando importância aos mosquitos e a sua identificação Finlay usou 

como referência, relatos do naturalista e explorador alemão Alexander van 

Humboldt (1769-1859). Neles identificou que as descrições dos locais, onde foi 

citada a ocorrência de mosquitos, havia fatores ambientais locais como a 

existência da umidade, a presença dos corpos e cursos de água, essenciais 

para a sua proliferação, “desde logo se compreende, porque o inseto adulto 

para propagar-se toda vez deposita seus ovos na água, pois suas larvas e 

ninfas são aquáticas”. Os mesmo locais onde não se encontravam estas 

características não havia a presença dos mosquitos. Outras referenciais 

detectadas por Finlay tinham a sua base nos registros históricos, em que 

alguns autores faziam menção em suas narrativas da presença dos mosquitos, 

nos locais onde houve epidemia de febre amarela. 
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 Finlay, com o objetivo de identificar o mosquito como o agente 

propagador da febre amarela, observou e identificou dois tipos de mosquitos 

mais freqüentes em Cuba: os “zancudos” identificados como C. cubiensis, e o 

Culex mosquito. Os “zancudos” têm um corpo maior. Seu revestimento externo 

foi descrito como mais rígido, características que Finlay acreditou ofereceriam 

maior resistência ao clima quente, mas que em seus experimentos com um 

exemplar isto não ocorreu. O Culex mosquito possuía asas menores e tinha o 

corpo recoberto de manchas brancas e acinzentado. Em sua pesquisa 

identificou e relatou os hábitos desses insetos em suas descrições observou 

que o Culex era diurno e o “zancudo” noturno. Para Finlay esta diferença foi 

importante e com a realização de experimento demonstrou o comportamento 

do mosquito em relação aos seus hábitos105.  

 Fiz, pois, o seguinte experimento: em 09 de junho às doze horas do dia, 

deixei expostos aos raios diretos do Sol dois termômetros de meu 

(sicromero); passado meia hora de sol e seco, estes registram 42º25 e a 

umidade 31º75, coloquei então, no lugar dos medidores um tubo que 

estava aprisionado com um “zancudo”, colhido havia cinco dias, se 

encontrava vivo e ágil, todavia cinco minutos após estava morto. Coloquei 

então tubo igual ao outro com um Culex mosquito, e mesmo depois de 

quinze minutos o encontrei sem nenhum dano, e permaneceu vivo durante 

vinte e quatro horas dentro do tubo106.  

 Era do conhecimento de Finlay o fato de apenas as fêmeas sugarem 

sangue, e para a sua experimentação identificava as diferenças entre estas e 

os machos. Recolheu algumas fêmeas dos Culex que foram separadas logo 

após o seu nascimento e a sua saída das ninfas. Nenhuma delas havia sugado 

sangue. Outras fêmeas foram capturadas e aprisionadas durante a copulação. 

Quando foram separadas dos machos, em seguida picaram e se encheram de 

sangue. Logo após puseram ovos. As que não foram alimentadas com sangue 

morreram logo em seguida e não puseram ovos107. 

 Após esta observação, Finlay acreditou teorizar que havia a necessidade 

das fêmeas sugarem sangue e nos relata dando os motivos: 
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Era, pois, forçoso admitir que o sangue ingerido estar destinado a outros 

fins, relacionado com a propagação de espécies. Inclino-me a supor, como 

a mais natural das minhas hipóteses, que a influencia do sangue é devida 

a sua temperatura; porque assim se compreende que o amadurecimento 

dos óvulos contido nos ovários das fêmeas dos mosquitos requer uma 

temperatura de 37º C, está, nas condições meteorológicas de nossa Ilha, 

dificilmente poderiam obter com tanta seguridade e com certeza o meio 

empregado pelo mosquito, ingerindo um volume considerável de sangue, 

tem a temperatura de que necessita, e quem sabe, algumas vezes 

convenha ao mosquito eleger para os seus fins alguém com febre cujo 

sangue de 39º e 40º que ative mais a ovulação108. 

 Nos estudos dos trabalhos de Poey, Finlay também identificou quais 

eram as principais características e o comportamento do Culex. Observou que 

o mosquito suga e se enche de sangue mais de uma vez, o que não era 

observado no comportamento de outros mosquitos. Detectou que o mosquito, 

demorava de três a quatro dias para digerir o sangue, e isto direcionou os seus 

experimentos com a inoculação de mosquitos em indivíduos não imunes. Que 

o Culex passava horas a recobrir o seu corpo com uma secreção viscosa, 

recolhida da região anal após a ingestão de sangue. O que para Poey 

corresponderia à colocação de uma secreção sobre o corpo que teria a 

finalidade de impermeabilizar a fêmea. Com isto ela poderia ficar apoiada sobre 

a água e nela colocaria os seus ovos109. 

 Para reforçar as qualidades das fêmeas, Finlay recolheu logo após a 

digestão amostras de fezes das fêmeas e constatou a presença de partículas 

sanguinolentas, e mesmo depois de secas se dissolviam facilmente em água. 

Para Finlay, esta combinação entre a saliva do inseto e os restos de sangue 

era necessária para que o inseto quando injetava no momento da picada a sua 

tromba facilitava o ato de sugar o sangue110. 

 Para melhor fazer a identificação do Culex como agente propagador da 

febre amarela, Finlay utilizou os estudos de Poey sobre a reprodução dos 

insetos. Neles identificou que os comportamentos em que cita os zancudos a 
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fêmea sugava sangue uma única vez, e que logo após fazia a sua postura de 

ovos e não voltava a sugar novamente. Mas isto não ocorria com o Culex111. 

 Nas suas experiências, Finlay se deixou picar pelos dois tipos de 

mosquito, a fim de observar o seu comportamento. Observou que as fêmeas do 

Culex logo após a digestão do sangue punham seus ovos, e voltavam a picar 

logo após a sua postura. E os dispunham em água, ou em locais que possam 

permitir que sejam banhados por ela. Nas fêmeas de “zancudos” por ele 

aprisionadas notou que elas não picam novamente depois de se encher de 

sangue pondo ou não ovos112. 

É evidente que desde o ponto de vista em que estou considerando o 

mosquito da espécie C. mosquito se encontra em condições admiráveis de 

aptidão para levar de um individuo a outro uma enfermidade que fosse 

transmitida por meio de sangue, toda vez que tem múltiplas ocasiões de 

chupar sangue de distintas procedências e também de infeccionar 

diferentes indivíduos; aumentando notadamente as possibilidades de que 

sua picada pode reunir as condições necessárias para que se realize 

transmissão. Por outro lado o C. cubiensis ao absorver por sua tromba 

uma maior quantidade de sangue virulento deverá ficar mais impregnado e 

em condições de produzir uma inoculação mais grave, máxima se esta que 

se efetua a poucos instantes de haver saído as “lancetas” das fêmeas do 

vaso capilar de um enfermo, como haveria de suceder quando sua 

primeira picada havia sido interrompida. Assim, pois, será mais grave a 

infecção, mas menos provável sua ocorrência113.  

 Os estudos das características feitos por Finlay, dos hábitos e da 

anatomia das fêmeas do mosquito do gênero Culex, forneceram as referências 

para a sua identificação e que seriam importantes para a individualização dos 

mosquitos, além da sua relação com a transmissão da febre amarela. Nestas 

particularidades dos hábitos e características, descreveu o ato de sugar o 

sangue, e o como o inseto faz introdução da sua tromba. Com isto, elaborou 

uma descrição de como eram as estruturas que compõe o órgão inoculador do 

mosquito, além da posição do Culex no ato da picada114.  

                                                           
111

 Carlos Juan Finlay. “El mosquito hipoteticamente considerado como agente de transmission 
de la fiebre amarilla”. In César Rodríguez Expósito. Carlos Juan Finlay Obras Completas vol. 1, 
253. 
112

 Carlos Juan Finlay, ibid. 
113

 Carlos Juan Finlay, ibid., 254 
114

 Carlos Juan Finlay, ibid.. 



 Paralelamente a caracterização dos mosquitos identificou os locais da 

sua ocorrência e as suas freqüências ao longo do ano. Com estas referências, 

Finlay, comentou que sempre houve mosquitos em Havana, em qualquer 

época do ano, as variações na quantidade, aconteciam de acordo com as 

estações. No verão maior e no inverno menor. Mas que mesmo em outras 

localidades fora de Cuba houve a manifestação da enfermidade em locais 

antes considerados imunes, mesmo não tendo a importação da doença. 

Diferente do que ocorria nas regiões onde havia invernos rigorosos. Para 

Finlay, isto já havia sido demonstrado, nos argumentos, de estudiosos 

relatando que o fato se devia as fêmeas da última geração no inverno 

escondidas nas frestas das casas hibernariam. Com a primavera poderiam 

propagar a sua espécie e com ela a doença115.  

 Mas para Finlay, os trabalhos de Humboldt, demonstravam relato de que 

mesmo em locais onde não haviam condições ideais aos mosquitos havia a 

sua presença. O que, revelava que o ambiente e as suas condições, não 

restringiam a presença dos insetos a determinadas condições. Com estas 

observações teorizou que os insetos poderiam ser transportados, após 

haverem picado alguém em roupas, malas, chapéus e casacos. Isto poderia 

levar a enfermidade a outras regiões imunes onde não foram relatados casos 

anteriores da doença e nem haviam sido detectados mosquitos116. 

 Outra peculiaridade observada por Finlay em seus estudos sobre o 

comportamento do inseto estava no fato do Culex terem predileções por 

indivíduos da raça branca, e não pela raça negra. Finlay acreditava que isto se 

devia a constituição da pele dos indivíduos. Pois a espessura da pele do negro 

era maior, além de possuírem uma menor circulação periférica, o que faria com 

que os mosquitos tivessem a preferência por europeus e nativos das Américas 

por apresentarem uma pele mais propicia para a picada do inseto117. 

 Os argumentos defendidos por Finlay tinham como objetivo apontar as 

peculiaridades que permitiriam identificar, classificar e individualizar os 

mosquitos Culex como agente propagador da febre amarela. O que o levou a 
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questionar: “quais meios poderia valer-se o mosquito para transmitir a febre 

amarela se esta enfermidade fosse realmente transmissível pela inoculação do 

sangue?”. Alguns autores já haviam avaliado a possibilidade de que o mosquito 

poderia transmitir a doença ao infectar a água. Isto poderia acontecer quando 

após a picada o mosquito saciado e cheio de sangue, conservaria o seu poder 

de infecção. Com a digestão do sangue contaminado e liberando os seus 

excrementos na água eles causariam a sua contaminação. O mesmo 

aconteceria se acaso o inseto morresse na água. Com o consumo desta água 

aconteceria a contaminação por ingestão. Porém, Finlay não era partidário 

deste tipo de contágio118. 

 Foi quando da passagem dos americanos por Cuba que Finlay 

constatou a possibilidade do mosquito como agente transmissor da febre 

amarela. Após realizarem suas pesquisas, ao se despedirem deixaram uma 

coleção de fotografias das visualizações das lâminas observadas em 

microscópio de amostras de sangue de doentes de febre amarela, ”feitas por 

nosso sócio corresponsarial o Dr. Sternberg”. Na análise das imagens Finlay 

observou que os glóbulos vermelhos se apresentavam íntegros e com isto 

relatou:119.   

[...] o que mais me chamou atenção foi a circunstancia ali demonstrada de 

que os glóbulos vermelhos de sangue saem inteiros nas hemorragias da 

febre amarela; e como queira que essas hemorragias se efetuam as vezes 

sem ruptura perceptível dos vasos sangüíneos, era forçoso a dedução de 

que, sendo este sintoma o caráter clinico mais essencial da enfermidade, 

haverá que buscar a lesão principal no endotélio vascular120. 

 Estas observações de Finlay o levaram a indicar que havia muitas 

semelhanças entre o que acontecia na febre amarela e as febres eruptivas. 

Dentre elas havia as fases e os sintomas desenvolvidos: a fase inicial seria a 

de infecção, seguida da febre, as fases de desenvolvimento, remissão com 

albuminuria. Isso se devia a um maior fluxo de sangue nos rins que com uma 
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maior obstrução dos elementos figurados do sangue, devido ao processo de 

cicatrização do interior dos vasos, levaria a manifestação da albuminúria121.  

 Para Finlay esta fase de cicatrização era a mais importante, porque se 

não ocorresse de forma eficiente o endotélio vascular poderia sofrer ruptura e 

os vasos sangüíneos entrariam em hemorragia passiva o que levaria a riscos 

para o paciente122. 

 Finlay teorizou, a partir destas condições e com seus conhecimentos 

sobre a febre amarela, que haveria a necessidade da infecção da febre 

amarela ser retirada do interior dos vasos sangüíneos de um doente e ser 

transferida para o interior de um individuo não afetado. Considerando as 

condições apresentadas, para Finlay os mosquitos atenderiam estas condições 

de inoculação. E a partir disto apresentou sua hipótese: 

 Três condições serão, pois, necessárias para que a febre amarela se 

propague: 1º Existência de um enfermo de febre amarela em cujos 

capilares o mosquito pode cravar o seu aparelho bucal e impregnar de 

partículas virulentas, em um período adequado da enfermidade. 2º 

Prolongação da vida do mosquito entre a picada feita no enfermo que deva 

reproduzir a enfermidade. 3º Coincidência de que seja um sujeito apto para 

contrair a enfermidade de algum dos mesmos mosquitos que o picariam 

depois123. 

 Para Finlay os relatos históricos aliados as condições ambientais, e as 

suas relações com os focos epidêmicos, favoreceram a sua interpretação de 

que o mosquito era o agente da propagação da enfermidade. Por isso submete 

a sua teoria a experimentação124.   

 Foi em 28 de junho de 1881 com um mosquito que não havia ainda 

picado alguém contaminado Finlay, o acondiciona para que picasse o braço de 

em enfermo hospitalizado, D. Camilo Anca, ele estava desenvolvendo febre 

amarela já no quinto dia após o diagnostico. O mesmo mosquito três dias 

depois foi usado para picar em 30 de junho F.B. um dos vinte homens sob os 
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cuidados de Finlay que ainda estavam sendo aclimatados em Havana, e que 

mais tarde evidenciaremos em nossos relatos125.  

 Finlay fazia o acompanhamento dos pacientes durante o 

desenvolvimento das fases da doença. Era de seu conhecimento que a 

incubação da febre amarela variava de um a quinze dias. Em 14 de julho F.B. 

dá entrada em hospital e sua doença é caracterizada e identificada pelos 

sintomas como febre amarela 126. 

 Na mesma casa de saúde em 16 de julho outro paciente D. Domingo 

Rodrigues, se encontrava entre o terceiro dia de febre amarela, foi picado por 

um mosquito. Em 20 de julho Finlay se deixa picar pelo mesmo mosquito, e 

outro dos vinte observados A. L. C. que desenvolveu sintomas como febre, 

dores de cabeça e na cintura, mas não apresentou icterícia ou albuminuria o 

que não caracterizaria a enfermidade. Porém Finlay desenvolveu os sintomas 

que caracterizavam a febre amarela, mas que não requereria assistência127. 

 Em 29 de julho outro paciente afetado por febre amarela em estado 

grave D.L.R. foi picado por um mosquito, e após três dias, em 31 de julho, 

picou D.L.F. Em 05 de agosto apresentou os sintomas: febre amarela ligeira, 

com alguma icterícia, sem albuminuria.  

 O mesmo paciente D.L.R., que teve o sangue usado anteriormente para 

infectar o inseto, em 31 de julho quando se encontrava no quinto dia da 

enfermidade foi picado por outro mosquito. Este mosquito pica D.G.B. em 02 

de agosto, outro dos vinte voluntários sob a observação de Finlay, mas não 

desenvolve a doença128. 

 Para Finlay estes fatos em que houveram a manifestação da doença 

depois das picadas dos mosquitos comprovariam a sua teoria, mas mesmo 

assim haveria a necessidade de uma demonstração irrefutável para a sua 

aceitação129.  

 Como conclusão destes trabalhos apresentou os seguintes relatos. 
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 1º O Culex mosquito pica várias vezes para se alimentar podendo, se 

este ato for interrompido, voltar a picar novamente acontecendo em dois 

ou mais dias após entre as picadas. 

 2º O órgão de inoculação do mosquito esta adaptado muito bem a reter 

partículas que se encontram em suspensão nos líquidos ingeridos pelo 

inseto, [não pode se negar a possibilidade de que um mosquito conserve 

em suas lancetas partículas de vírus que se encontrariam no sangue do 

enfermo e com o mesmo órgão inocule as pessoas que estariam sujeitas a 

serem picadas] 130. 

 3º A experimentação direta para demonstrar se o mosquito pode 

transmitir a febre amarela foi reduzida a cinco tentativas de inoculação com 

uma só picada, que resultaram em apenas um caso de febre amarela 

benigna, perfeitamente diagnosticada com a manifestação de icterícia e 

albuminuria, dois casos classificados como febre amarela abortiva, mas 

facultativa de cuidados e dois casos de febres efêmeras ligeiras. Do qual 

se infere que a inoculação por uma só picada não é suficiente para se 

desenvolver a doença na forma grave, haverá a necessidade de quando 

houver oportunidade se testar em condições absolutamente decisivas, isto 

é, fora da zona epidêmica esta forma de contágio. 

 4º Ao comprovar a inoculação da febre amarela pelo mosquito também 

não só se poderia reproduzir a enfermidade, mas também o modo da sua 

propagação. Esta forma de propagação também evidencia e comprova os 

modos pelo qual a doença surgiu em determinadas regiões. Também 

haveria como desenvolver meios de controle para a doença, além de se 

desenvolver a imunidade utilizando os mosquitos para inocular a doença 

na sua forma benigna nos indivíduos 
131. 

 

2.4  As pesquisas com a febre amarela na forma benigna 

 Outro trabalho de Finlay que caracterizou e identificou o mosquito como 

agente propagador da febre amarela foi apresentado na sessão de 31 de 

janeiro e em 29 de fevereiro de 1884 na Sociedade de Estudos Cirúrgicos de 

Havana com o título “Febre amarela experimental comparada com a natural e 
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as suas formas benignas”. Na sua introdução Finlay enfatizou que a 

oportunidade de realizar atividades que reproduzissem a transmissibilidade de 

uma doença era um dos recursos mais eficazes utilizados pela ciência para 

identificar e esclarecer sua etiologia e a sua profilaxia132.  

 Finlay considerou que quando uma determinada enfermidade ocorre 

passada as primeiras manifestações em um determinado período haveria o 

desenvolvimento de imunidade das pessoas contra futuras invasões. Isso se 

devia ao resultado da transmissibilidade da doença e a existência de indivíduos 

aptos a recebê-la. Condições semelhantes se aplicariam a febre amarela, pois 

havendo o enfermo aconteceria a transmissão. Como justificativa Finlay, indica 

que registros históricos informavam que os surgimentos de focos epidêmicos 

de febre amarela aconteceram em momentos posteriores da entrada dos 

barcos contendo enfermos que aportavam nestes locais133.  

 Outro aspecto dos estudos de Finlay era de que haveria dificuldades na 

execução dos experimentos de febre amarela, pois não havia a 

correspondência de um modelo animal que pudesse ser aplicado para a 

realização deles com o uso da doença. Alguns pesquisadores envolvidos com 

estas pesquisas, em momentos anteriores, fizeram algumas experimentações 

que envolveram a utilização do corpo humano e em algumas o seu próprio. 

Mas os resultados negativos obtidos nelas satisfizeram os opositores da teoria 

do contágio. Estes para poderem derrubar a teoria do contágio pelos mosquitos 

necessitariam realizar estas mesmas experimentações e se basearem em seus 

resultados a fim de terem as provas necessárias. Como já tinham 

conhecimento dos efeitos das doenças parasitárias vigentes, e dos seus riscos 

para o organismo humano, optariam por não utilizar desses meios, porque 

ofereceriam perigos ao homem134.  

 Com um estudo detalhado da febre amarela Finlay, buscou descrições 

voltadas à identificação dos sintomas observando todas as suas 
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características. Para Finlay eram inegáveis, as necessidades que poderiam ser 

aprimoradas, com a observação e com experiência adquirida, pois elas 

permitiriam a confirmação e a identificação da enfermidade de modo correto. 

Suas preocupações eram devidas ao fato de que não poderia ser confundida a 

febre amarela com outras enfermidades, porque muitas delas tinham sintomas 

semelhantes. Com isso questionava o uso de cobaias como modelo para a 

avaliação da doença, pois elas poderiam ter sido importados de locais onde 

ocorria a doença135.  

 Finlay relatou que alguns pesquisadores buscavam compreender a 

forma de transmissão de febre amarela. Muitos deles o fizeram de forma 

“heróica” envolvendo os próprios pesquisadores e seus corpos, alguns ficaram 

em contato com vômitos de sangue de pacientes e vitimas da febre amarela,  e 

alguns até os ingeriram. Outros usaram roupas dos pacientes acometidos pela 

enfermidade e até dormiram sobre os mesmos lençóis que foram usados pelos 

enfermos. Mas na opinião de Finlay estas atividades estariam longe de serem 

verdadeiramente experimentais, pois não privilegiaram os aspectos 

metodológicos, o que para Finlay, era condição para o correto estudo da 

doença. Para tanto enfatiza que isso requeria a necessidade da identificação 

das fases da doença, com os seus sintomas característicos, a observação de 

sua evolução nos indivíduos136. 

 Para que fosse feita a comprovação dos mosquitos como agente 

transmissor da febre amarela Finlay, destacou que as experiências a serem 

realizadas, dependeriam de determinadas condições: 

 1ª A experimentação deverá ser feita em homem em tal condição que 

possamos regular a intensidade dos efeitos consecutivos a fim de não o 

expormos a determinadas formas graves ou mortais da enfermidade. 

 2º As experiências não poderão ser feitas a grandes distancias dos 

focos de infecção; porque admitida a transmissibilidade da infecção nada 

se atreveria a provocar um caso de febre amarela em uma localidade onde 
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os moradores se consideram inteiramente seguros, expondo-os 

gratuitamente a uma epidemia de incalculáveis conseqüências137. 

 Os procedimentos utilizados para a busca de uma inoculação em 

proporções adequadas, que fosse segura e não oferece risco paras as pessoas 

envolvidas na pesquisa e do entorno dos locais não foram considerados em 

hipótese. Para Finlay havia a convicção de que os procedimentos usados 

estariam dentro deste limite, e apenas uma “proliferação voluntaria” seria 

perigosa138.   

 Finlay especulou que para a realização dos experimentos haveria a 

necessidade de um enfermo ou a presença de seus produtos patológicos e a 

presença ou não de um agente transmissor. Ficou o Culex mosquito o agente 

transmissor, e este era o mosquito que teria hábitos diurnos em Cuba. Este 

mosquito foi evidenciado nas circunstâncias históricas que relataram a 

ocorrência da febre amarela na sua forma epidêmica e detectada sua presença 

nestes momentos. Também foram descritos que as condições ambientais 

locais nestes momentos forneciam as condições que favoreceriam o 

desenvolvimento e propagação do mosquito e com isso a enfermidade139. 

 Ao idealizar um meio com a possibilidade de ser feita a inoculação de 

modo artificial Finlay, identificou como problemas para a sua realização o de  

não existirem condições da sua instrumentalização, nas mesmas proporções 

do aparelho inoculador do mosquito. O instrumento artificial a ser construído 

por mão humana deveria ter as mesmas ranhuras transversais e os ”dentes 

microscópicos” que poderiam reter as partículas que seriam inoculadas o que 

para ele seria impossível nas mesmas dimensões140.   

 Com isso Finlay relatou que a primeira hipótese só seria resolvida com a 

execução de experimentos. Por isso seria necessária observação correta do 

diagnóstico de febre amarela e das suas variações. Algumas delas se 

manifestam sob a forma benigna, mas com variações, e não ofereceriam risco 
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para as pessoas. Os experimentos teriam de ocorrer em locais próximos dos 

focos epidêmicos, a fim de se fazer as comparações entre os resultados das 

inoculações nas mesmas condições locais de ocorrência da enfermidade. Para 

satisfazer está segunda condição os experimentos deveriam ser executados, a 

uma curta distancia destes focos, onde não houvesse a manifestação da 

doença. Os resultados obtidos deveriam ser analisados com a utilização de 

comparações com os casos identificados dentro dos focos epidêmicos. A 

justificativa estaria no fato dos indivíduos inoculados estarem nas mesmas 

condições que os não inoculados. As pessoas inoculadas revelariam em sua 

teoria a doença de modo acentuado. Esta condição Finlay viu como uma 

dificuldade, pois haveria dificuldade de encontrar regiões imunes na cidade de 

Havana, para se fazer estas analogias e comparações, pois existiam muitos 

focos epidêmicos e só o ocaso possibilitaria141. 

 Finlay, nas suas descrições sobre a febre amarela estabeleceu que a ela 

teria períodos de incubação variando de dois dias a catorze dias entre o 

contágio através dos mosquitos e a manifestação dos primeiros sintomas. E 

observou que na cidade de Havana a doença estava presente sob duas formas 

a benigna e a grave. Como os seus sintomas apresentavam semelhanças a 

confirmação da existência da enfermidade se daria com a análise da urina, nela 

seria constatada a detecção da presença de albumina, o que caracterizaria a 

doença. Mas Finlay observou que em algumas das formas benignas não houve 

a detecção da presença de albumina nos exames de urina, fato que já havia 

sido descrito em trabalhos de outros autores142.  

 Finlay observou que como haveria dificuldades na caracterização da 

doença, Finlay reforçou de que havia a necessidade de uma correta 

identificação do conjunto de fenômenos e sintomas, e o estabelecimento da 

seqüência em que eles aparecem. Esta necessidade estaria em se fazerem 
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observações e analises cuidadosas dos sintomas identificando a sua evolução, 

o que permitiria uma correta identificação da doença 143. 

 Entre os dias 10 de setembro e o dia 2 de outubro de 1882 Finlay, 

realizou este propósito. Foi com a observação dos casos de cinco mulheres 

que desenvolveram febre amarela, pois anteriormente as suas chegadas a 

Havana, não estiveram doentes, o que para ele eliminava os riscos de observar 

um caso local, pois elas não estavam aclimatadas  e eram recém-chegadas a 

ilha. Nas pacientes identificou como sintomas quais eram as suas freqüências 

respiratórias, mediu as suas temperaturas, e fez medida de suas pulsações. 

Também identificou a localização das dores no corpo e nos testes de urina fez 

a detecção de albumina que deu como positivo. Estas características 

demonstram que havia uma preocupação com a correta identificação dos 

sintomas da doença em seu conjunto, pois outras enfermidades poderiam ser 

confundidas devido a semelhanças dos efeitos da doença em suas 

manifestações144. 

 Outro referencial utilizado por Finlay foram o caso de quatro religiosas 

por ele acompanhadas. Elas chegaram a Havana em março de 1883 e foram 

deslocadas a trabalhar dando assistência aos enfermos em seus domicílios, o 

que fornecia subsídios para Finlay argumentar que elas estariam muito mais 

sujeitas “as causas usuais de contaminação”. O acompanhamento do 

desenvolvimento, destes casos da febre amarela, resultou em registros das 

características que envolveram os sintomas, desde a incubação até a 

convalescência. Mas foi em uma das suas observações ao relatar o que 

ocorreu com na paciente S.L., que Finlay identificou algo que chamou a sua 

atenção “pelas suas peculiaridades” 145.  
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A respeito desta enfermidade devemos assinalar uma coincidência singular 

que bem poderá ter relação, com que mais a frente exporemos, acerca da 

inoculabilidade da febre amarela por picadas de mosquito: no segundo dia 

de nossa assistência observamos no rosto da enferma na extremidade 

interna da sobrancelha, uma úlcera com bordas inflamadas e salientes, 

que perguntamos a cerca da origem a enferma, ela nos manifestou que era 

a conseqüência de uma picada de um mosquito que ela recordava haver 

ocorrido na manhã de terça feira de 17 de setembro. Ao redor da úlcera 

surgirão outras que eram menores e logo com outras três fazia uma linha 

media até as raízes do cabelo. 

Estes pequenos corpos continuarão se desenvolvendo durante toda a 

enfermidade, convertendo-se dois deles em pústulas e logo em ulceras, 

cuja cicatrização só ocorreu depois da convalescência. Não foram 

observadas outras erupções no corpo. Correto seria admitir sem restrições 

que até agora não temos observado outro exemplo da existência de 

picadas inflamadas com o desenvolvimento da febre amarela146.   

 Como resultado das suas observações e análise, Finlay fez as seguintes 

considerações: 

 1º Foram observados os mesmo tipos febris na febre amarela. 

 2º A presença da albumina foi detectada em apenas um dos casos de 

forma acentuada e persistiu até o nono dia, apesar dos outros sintomas 

mais leves. A detecção esteve limitada a duas vezes com traços ligeiros no 

segundo, terceiro, ou quarto dia desaparecendo em 24 ou 48 horas. Duas 

vezes não houve a manifestação desses sintomas, apesar da 

manifestação dos outros que identificam a doença. 

 3º A icterícia não chega a se pronunciar de uma maneira notável em 

nenhuma desses casos, sendo necessária uma maior atenção para 

reconhecer os seus indícios. 

 4º Geralmente houve sangramento das gengivas quando da sua 

compressão e em um caso a eliminação de secreção com sangue. 

 5º Em nenhum caso houve a presença de vômitos com sangue, faltando 

indícios de vômitos negros. 
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 6º A enfermidade durou por um período de sete dias, apesar de a 

albuminuria desaparecer no nono dia147. 

 

 

2.5 Febre amarela experimental inoculada por meio de picada de 

mosquito. 

 

 Neste trabalho Finlay realizou experimentos com mosquitos infectados, e 

para a apresentação desta parte dos seus trabalhos advertiu ao seu leitor 

quando nos diz: 

Antes de se referir aos seis casos de febre amarela experimental que 

temos observados em Havana, será conveniente, em vista do 

desconhecimento que empregamos expor, com uma brevidade possível, 

os princípios e as considerações que nos tem guiado.148 

 No seu trabalho Finlay descreveu em detalhes qual era a constituição e 

a  organização do aparato bucal do mosquito, que serviria para inocular o vírus. 

Nela procurou enfatizar como ocorria a inoculação da tromba do inseto, 

indicando o tipo vaso sangüíneo e como o inseto suga o sangue. Em suas 

observações Finlay acreditou que a facilidade do mosquito de se nutrir do 

sangue, no momento da picada, era devido às aberturas existentes na pele, 

como os poros das glândulas sudoríparas. Por elas o inseto  conseguiria atingir 

os vasos sanguíneos149. 

 No seu trabalho Finlay, apontou que uma das dificuldades, estava no 

seu desconhecimento de quais seriam os meios de se obter uma forma 

atenuada do vírus da febre amarela de modo a provocar a doença na sua 

forma branda. Mas, acreditou que este problema estaria resolvido graças ao 

órgão inoculador do mosquito. Pois, o aparato bucal de inoculação do inseto, 

em suas dimensões e com a aparentemente proporção das partículas que 
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estariam aderidas a ele, ofereceria a possibilidade da redução a quantidades 

mínimas nas inoculações150.  

 O argumento utilizado como referencia para sua afirmação teve como 

base trabalhos de outros pesquisadores. Alguns desses trabalhos informavam 

que para reduzirem a quantidade de partículas inoculadas eram feitas a 

diluição de agentes causadores de doenças em grandes diluições. Nestas 

descrições observou que foram feitas a diluição de pústulas de feridas dos 

carneiros em água destilada. Algumas das enfermidades destes animais eram 

semelhantes à humana. Os líquidos que foram obtidos foram inoculados com 

em outros animais. O objetivo era de diminuir a sua virulência permitindo a sua 

manifestação de uma forma benigna e assim garantir a imunidade contra essas 

doenças151.  

 Finlay constatou que as descrições destas atividades informavam que 

não foram evidenciados mortes após a realização destas práticas. Como 

exemplo, citou trabalhos de outros e de como foram utilizados o humor aquoso 

do olho de animais infectados com objetivo de provocar imunização por 

inoculação. Quando esses líquidos foram injetados em outros animais que não 

estavam infectados conseguiram fazer com que eles desenvolvessem 

imunidade. Para Finlay o motivo estaria no fato dos vírus estarem em 

quantidades mínimas diluídos nestes líquidos.152 

 Partindo do mesmo pressuposto Finlay, acreditou que com a utilização 

do mosquito conseguiria fazer com que, graças às características anatômicas 

da sua tromba, o inseto reteria partículas mínimas da febre amarela da forma 

mórbida. Com isso teorizou que o pernilongo ao picar um doente e logo após 

picasse outro individuo, permitiria ao não doente desenvolver a doença na sua 

forma benigna. Esta atividade garantiria a sua imunidade com uma 

manifestação mais branda da doença153.  

 Com este raciocínio Finlay passou a defender a idéia que para 

intensificar os efeitos dos sintomas da febre amarela, era necessário que 

ocorressem uma quantidade elevada de picadas. Referencial que foram 
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importantes para a realização dos experimentos de Ribas, que buscaremos 

evidenciar154.  

 Buscou Finlay, com a realização de experimentos com o órgão 

inoculador refutar seus opositores que não acreditavam na possibilidade de 

inoculação destas partículas através dos insetos. Para isto retirou de alguns 

deles os seus órgãos de inoculação e os acondicionou em recipiente de vidro. 

Tomou o cuidado de antes esterilizar os locais onde eles seriam 

acondicionados. Selou com parafina, os materiais. Com esta técnica Finlay, 

estaria eliminando dos materiais estudados a possibilidade de contaminação. A 

observação do material revelou que havia a presença de micélios de fungos e 

colônias de bactérias. Essa constatação demonstrou a possibilidade que existia 

nos órgãos de inoculação dos insetos estarem preso material orgânico 

suscetível que poderia ao ser inoculado se desenvolver e multiplicar no 

organismo155. 

 Os mosquitos utilizados nos seus procedimentos de inoculação foram 

providenciados para que viessem de locais onde não havia febre amarela. Com 

isso supôs que os insetos por não terem picado alguém contaminado logo não 

estariam infectados.  

 As fêmeas capturadas do mosquito Culex foram aprisionadas em um 

tudo de vidro, que depois foi fechado com algodão. Após algumas horas este 

tubo foi colocado virado com a sua boca sobre o braço de um enfermo de febre 

amarela para que fosse sugado o seu sangue. Com isto Finlay acreditava que 

o inseto ficaria infectado com o vírus. O inseto após estar satisfeito, foi 

novamente isolado no tubo com algodão. Passado três dias o inseto realizou a 

digestão do sangue ingerido, e com isso o inseto a possibilidade de picar 

novamente outra pessoa. Com este objetivo o mesmo mosquito foi colocado 

sobre a pele de outra pessoa, porém não foi durante a picada isolado em tubo , 

mas livre sobre o corpo de quem se queira inocular o vírus. Para Finlay 

acreditava que a adoção deste procedimento, ofereceria as condições normais 

de inoculação que aconteceria no ambiente.156 
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2.6 Inoculações fora do foco epidêmico 

 

  A realização dos experimentos com mosquitos fora do foco epidêmico 

aconteceram em uma chácara dos membros da Companhia de Jesus,de nome 

Chácara São José. Esta se encontrava próximo a cidade de Havana. Nela 

eram acolhiam os indivíduos que ao chegarem a Cuba, deveriam ser 

aclimatados. As autoridades religiosas durante os anos registravam os casos 

das doenças ali manifestadas no local, o que revelou que não houve, ao longo 

de onze anos, nenhum caso local de febre amarela. Apenas nos anos de 1882 

e 1883 houve dois casos de indivíduos que desenvolveram a doença após 

terem estado na cidade de Havana. Os religiosos foram assistidos durante 

todas as fases da doença na residência da chácara até não mais manifestarem 

os sintomas, mas os demais residentes não tiveram contato com os enfermos. 

Com isso Finlay, acreditava que no local não havia foco epidêmico da doença, 

o que permitiria a realização dos experimentos dentro de uma das suas 

condições propostas157.    

 As descrições a seguir se referem às experiências feitas com a 

inoculação de mosquitos controlados, nelas foram utilizados insetos que 

tiveram origem conhecida. Por não estarem contaminados eles foram  

alimentados com o sangue de indivíduos doentes e supostamente assim 

ficarem infectados com a doença.  

 A primeira inoculação aconteceu com o padre identificado por P.U. que 

havia residido em Havana por um ano, e neste período não desenvolveu 

qualquer sintoma de febre amarela. Ele foi inoculado em dois momentos. A 

primeira inoculação foi feita em 15 de julho de 1883. O inseto utilizado havia 

sugado o sangue de um enfermo que estava no sétimo dia do desenvolvimento 

da doença. Mas esta tentativa de infecção da doença foi infrutífera. Para Finlay 

isto já era esperado. Após trinta dias uma nova inoculação foi realizada. A 

espera por este intervalo se devia a uma precaução que Finlay tomou a fim de 

se avaliar, neste período, se havia ou não, a manifestação da doença e assim 

evitar problemas.  

                                                           
157

 Carlos Juan Finlay. “Fiebre Amarilla experimental comparada com la natural em sus formas 
benignas”. In César Rodríguez Expósito. Carlos Juan Finlay Obras Completas, vol.1, 337. 



 Em 15 de julho o mesmo mosquito foi utilizado para sugar o sangue de 

uma vitima fatal que estava no sexto dia da doença. Como o paciente teve a 

manifestação do sintoma vômitos com sangue isto permitiu a caracterização de 

febre amarela na forma grave158. 

 Em 17 de agosto o mesmo mosquito picou o padre P.U.  Os primeiros 

sintomas da doença aparecem em 26 de agosto. Após oito dias o paciente 

desenvolveu os sintomas que caracterizam a febre amarela. A sua recuperação 

aconteceu em 02 de setembro. Para Finlay a identificação dos sintomas, que 

revelava a febre amarela do paciente demonstrou a eficácia da transmissão da 

doença pelo mosquito, o que demonstrou a Finlay, a possibilidade experimental 

deste tipo de infecção.  Para Finlay isso era de grande valor significativo e 

declarou: 

Difícil parece imaginar um conjunto de circunstancias que, dentro das 

condições a que deve sujeitar-se a experimentação, que demonstre mais 

determinantemente a eficácia da inoculação da febre amarela por meio da 

picada do mosquito159 

 

 Outros dois padres são inoculados por picadas de mosquitos infectados. 

As suas infecções tinham como origem o sangue de um doente que se 

encontrava no sexto dia de desenvolvimento de febre amarela. Um dos 

religiosos escolhido havia estado na cidade de Havana. Lá teve pequenos 

acessos de febre. Outro havia chegado a Havana havia três dias. Em nenhum 

dos dois casos houve manifestação da doença160.   

 Outra inoculação foi feita em um servente da chácara. Ele residia na ilha 

havia nove meses, portanto já aclimatado. O servente foi inoculado em 16 de 

julho com um mosquito, que sugou o sangue de um paciente que se 

encontrava no sétimo dia de desenvolvimento da doença, passado o período 

de incubação não houve a manifestação da doença. Mas outro mosquito foi 

utilizado para uma nova inoculação. O inseto foi infectado em 15 de agosto, no 

mesmo enfermo que forneceu o vírus para as inoculações dos casos 
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anteriores, e até o dia 03 de setembro tempo de sua permanência na 

residência ele não manifestou a doença161.  

 Longe da chácara e estando em Havana, em 09 de setembro o servente 

manifestando os sintomas de febre amarela foi hospitalizado na Casa de 

Saúde “Integridad Nacional”. Com autorização da direção da instituição, Finlay 

associado com o Dr. Claudio Delgado y Amestoy (1843-1916), médico franco-

cubano, acompanharam a evolução da doença. Finlay identificou que os 

primeiros sintomas ocorreram vinte e um dias depois da inoculação. Nos sete 

dias seguintes o paciente desenvolveu todos os sintomas que caracterizavam a 

febre amarela. Para Finlay este caso apresentou grande relevância, poi 

constatou que o mesmo mosquito que continha o vírus, e que contaminou o 

padre P.U., também infectou o servente. Isto para Finlay, reforçou o caráter de 

inoculação do vírus pelo Culex fora do foco epidêmico.162 

 

2.7 Inoculações dentro da cidade e Havana. 

  

Em 1881 na cidade de Havana, Finlay havia realizado as experiências 

com a utilização de mosquitos infectados com febre amarela, onde havia focos 

epidêmicos. O seu objetivo era de demonstrar a teoria de transmissão pelos 

mosquitos da febre amarela e permitir a contaminação nas mesmas condições 

já conhecidas e evidenciar o mosquito como agente transmissor. Para isto 

Finlay realizou inoculações em pessoas não imunes, portanto não aclimatadas. 

Os insetos haviam sido infectados em pacientes que desenvolviam febre 

amarela na cidade. Portanto todas as pessoas estavam sujeitas as mesmas 

condições locais.  

 Para a realização de suas experimentações Finlay declara que utilizou 

apenas formas atenuadas da doença. A realização das experiências teve a 

autorização das autoridades cubanas constituídas na época.  Esta autorização 

só aconteceu, após Finlay, argumentar que a sua realização não ofereceria 

riscos aos “voluntários”.  Na sua exposição destacou a inocuidade da doença 
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que seria usada além das vantagens da obtenção de uma imunidade para os 

inoculados163. 

 As inoculações foram realizadas em soldados de um batalhão, que se 

encontravam aquarteladas próximos a Havana. Neste grupo foram escolhidos 

vinte homens que se encontravam distantes dos focos e não tinham ainda 

passado pela aclimatação. Isso garantiria “até certo ponto” de estarem livres da 

infecção natural. No período de 21 de junho a 15 de julho estes homens foram 

encaminhados e examinados, e destes onze foram selecionados164. 

 Do grupo o soldado identificado por F.B. de 22 anos que se encontrava 

em Havana faziam três meses foi picado por um mosquito em 30 de junho. O 

mosquito utilizado, dois dias antes, havia picado e sugado sangue de um 

enfermo que se encontrava no quarto dia de desenvolvimento da febre 

amarela, e que dois dias após faleceu. Após catorze dias da infecção, em 14 

de julho, F.B. foi hospitalizado com sintomas de febre amarela. Durante o 

desenvolvimento da doença, que ocorreu por nove dias, os médicos fizeram o 

acompanhamento clinico do paciente. Exames diários da sua urina revelaram a 

presença de albumina. Para Finlay e outros médicos a associação dos 

sintomas com a presença da albumina na urina a partir do terceiro dia, e que 

continuou nos demais estágios da enfermidade, caracterizava a doença como 

febre amarela. No dia 25 de julho o paciente teve alta165. 

 Em 20 de julho outro soldado identificado como  A.L.C., de 17 anos e a 

seis meses em Havana, foi picado por um mosquito infectado no dia 16 de 

julho, a infecção foi obtida em paciente de febre amarela que se encontrava no 

quinto e sexto dia do estágio da doença. Nesta inoculação Finlay, a fim de 

verificar a possibilidade de o mosquito poder infectar entre uma picada e outra, 

passado dois dias, e utilizando o mesmo mosquito, o fez picar novamente o 

soldado em 22 de julho. Em 27 de julho o soldado foi encaminhado para 

internação no Hospital Militar, no quinto dia da doença ele apresentou pouca 

febre e não foi detectada a presença de albumina na urina não sendo 

diagnosticado como de febre amarela. O estudo deste caso por Finlay no ano 

seguinte com investigação mais cuidadosa dos dados revelou não se tratar de 
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um caso de febre amarela. Mas apesar disso, Finlay acreditava que haveria a 

possibilidade de em duas inoculações sucessivas haver a transmissão da 

doença166. 

 Em 31 de julho outro soldado identificado por D.L.F., que havia chegado 

a Havana havia seis meses, foi inoculado por um mosquito que havia sido 

infectado com o sangue de um enfermo desenvolvendo a doença no seu 

terceiro dia. Em 05 de agosto o soldado foi encaminhado para o Hospital 

Militar. Uma comissão de médicos acompanhou o desenvolvimento da doença. 

A análise do conjunto de sintomas juntamente com os exames realizados 

revelou que era febre amarela167. 

 Outras três tentativas foram realizadas no mês de agosto. Em duas 

havia dúvidas do diagnóstico em uma não ocorreu a infecção.  

 Os trabalhos com a inoculação com os mosquitos não foram realizadas 

durante todo o ano de 1882. Nesse período Finlay dedicou a análise dos dados 

das inoculações. Segundo Finlay, outro motivo, para a suspensão dos 

experimentos com mosquitos, era o de preservar os indivíduos inoculados 

acompanhando a manifestação dos casos quando houveram, pois poderiam 

desenvolver a forma mórbida da doença.168 

 A partir de 1883 Finlay realizou novos experimentos. Em 22 de julho, J.B 

empregado do Dr. Delgado, foi picado varias vezes por dois mosquitos. Os 

insetos foram infectados em D.Z.C. Este paciente estava no sexto dia do 

desenvolvimento de febre amarela. A doença se manifestou no empregado, 

após catorze dias, e os seus sintomas se manifestaram durante sete dias. O 

estudo das características deste caso, demonstraram que os sintomas foram 

mais intensos. Não foi detectada presença de albumina nos exames de urina, 

mas houve a manifestação da icterícia que caracterizou a enfermidade.169 

 Com a realização dos experimentos Finlay deduziu e indicou as 

seguintes conclusões. 
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 1º a febre amarela regular é inoculada do terceiro, quarto, quinto e o 

sexto dia de sua evolução habitual, por meio da picada do mosquito diurno 

de Havana (Culex mosquito - Robineau Desvoldy). 

 2º Deixa a enfermidade de ser transmitida, pelo meio indicado, nos dois 

primeiros dias e depois do sexto dia de sua evolução, qualquer que sejam 

as intensidades dos sintomas existentes neste período.  

 3º O período de incubação de febre amarela experimental oferece as 

mesmas variações que o da febre amarela natural havendo se observado 

os períodos de cinco, seis, oito, quinze, dezessete e vinte e um dias em 

uma e outra enfermidade. 

 4º A duração e a intensidade febril produzida pela inoculação do 

mosquito contaminado parecem terem a mesma proporção com o numero 

de picadas, e com a quantidade presumida da matéria inoculada e retida 

no “agulhão” do inseto170. 

 5º Uma ou duas inoculações feitas pelos mosquitos não demonstraram 

sintomas de febre amarela mórbida, senão os próprios da febre amarela 

benigna natural. 

 6º Os resultados até agora obtidos não nos autorizam à considerar a 

inoculação da febre amarela por uma ou duas picadas do mosquito como 

meio plausível de conferir, sem riscos, a imunidade das pessoas contra as 

formas graves da doença que se exporiam a ela em locais onde haja focos 

da doença. 

 7º O fato de que há a inoculabilidade da febre amarela, pelas picadas 

do mosquito, faz necessário preservar os enfermos atacados pela doença 

contra as referidas picadas a fim de evitar a propagação da doença
171

. 
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Capítulo 3 - RIBAS 

3.1 A febre amarela em São Paulo no início do século XIX 

No final do século XIX, houve uma grande preocupação com o aumento 

dos surtos epidêmicos de febre amarela que se instalaram nas cidades 

portuárias de Santos e também do Rio de Janeiro.  

Nessa época, a formação acadêmica dos médicos fornecia o 

conhecimento sobre as concepções da Bacteriologia, Patologia e Fisiologia do 

século XIX, especialmente no que dizia respeito à teoria microbiana das 

doenças. Mesmo assim, muitos médicos continuavam a prescrever tratamentos 

baseados em “outras tradições de conhecimento”. As práticas desses médicos 

eram questionadas pelos adeptos da Bacteriologia por serem “consideradas 

empiristas, baseados em sistemas contraditórios e pouco fundamentados, 

semelhantes, em muitos casos, aos rituais mágicos e ao curandeirismo”172. 

Esse contexto explica em parte as iniciativas de alguns médicos 

brasileiros no sentido de lançarem-se a pesquisas que buscassem os agentes 

microbianos das doenças173. Mesmo com o desenvolvimento das pesquisas e 

aumento das publicações sobre o tema, entre os pesquisadores e médicos 

ainda havia dúvidas sobre as formas de transmissão da febre amarela. O 

debate entre adeptos da Bacteriologia e da Medicina Clínica institucionalizada 

foram intensos. 

Na disputa para se identificar o agente microbiano, em 1897, o médico 

italiano Giuseppe Sanarelli (1864-1940), diretor do Instituto de Higiene de 

Montevidéu, afirmou ter isolado um bacilo icteróide, em vísceras de pacientes 

vitimas da febre amarela, atribuindo ao micróbio a causa da doença. A 

comunidade cientifica da época não teve problemas em aceitar a proposta de 
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Sanarelli, pois ela explicava a etiologia da febre amarela dentro da teoria 

microbiana174. A hipótese de Sanarelli obteve grande difusão na época. Desse 

modo, o governo americano encarregou uma das comissões enviadas a Cuba, 

sob a orientação do médico militar Georges Miller Sternberg (1838-1915), de 

testar a hipótese de Sanarelli sobre o do bacilo icteróide. Após a realização dos 

estudos e envio dos resultados aos Estados Unidos, Sternberg concluiu pela 

negação da hipótese de Sanarelli, conforme atestam suas palavras a seguir: 

O “bacilo icteróide” [...] é um saprófita patogênico ocasionalmente presente 

no sangue e tecidos de pacientes de febre amarela, mas sua relação 

etiológica ainda não foi estabelecida175. 

 Um pesquisador brasileiro, o médico Adolpho Lutz (1855-1940), também 

se dedicou à verificação da hipótese de Sanarelli e concluiu que a teoria do 

bacilo icteróide não se sustentava. Assim ele se expressou a respeito: 

Confirmei que nem nos cortes, nem nos esfregaços se podia observar um 

germe que parecia em relação com as alterações observadas. Quanto a 

culturas, quase sempre se obtinha germes variados e de aparência banal e 

verifiquei cedo que a invasão do sangue se pode dar já durante a vida [...]. 

Os germes invasores pertencem geralmente ao grupo dos coliformes [...], e 

devem vir em grande parte do intestino. O germe de Sanarelli também 

pertence a este grupo. Ao contrário de outros germes, foi obtido por uma 

técnica correta e por isso mereceu algum crédito. Mas sua presença era 

rara e o soro não dava resultado.176  

 Paralelamente, outra linha de pesquisas do final do século XIX foi 

relevante para o entendimento do contágio da febre amarela. Trata-se dos 

estudos que investigavam os insetos como agentes transmissores de doenças 

como a malária, a filariose e a própria febre amarela. Mas havia muitas dúvidas 
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ainda sobre as formas de como acontecia a transmissão e sobre os processos 

de contaminação do próprio mosquito. Alguns mostraram que o mosquito era 

uma via mecânica de transmissão da doença, pois ao pousar sobre alimentos, 

colocar ovos na água ou sobre objetos, estes ficavam contaminados e 

transmitiam a doença aos indivíduos sãos. 

 Alguns adeptos da então chamada “doutrina hídrica” tomavam o 

pernilongo como veículo e agente inoculador do germe da febre amarela. Essa 

opinião foi defendida, em conferência realizada em São Paulo, na Sociedade 

de Medicina e Cirurgia em 16 de julho de 1900, por Luiz Pereira Barreto (1840-

1923) em apresentação sobre a epidemia de febre amarela da cidade de Tiete. 

Assim expressou-se Barreto: 

O pernilongo é um fator importante, mas só e exclusivamente pelo fato de 

provir de uma água contaminada177. 

 Assim, acreditava-se que a água que continha larvas do pernilongo 

ocasionava a expansão da doença. A teoria sobre a transmissão da febre 

amarela por mosquito já fora apresentada, em 27 de outubro 1885, na 

Academia Imperial de Medicina, por Filogônio Lopes Utingassú. Ele descreveu 

que o mosquito, ao picar a pessoa doente, ficava contaminado e depois 

contaminava a água a ser bebida. Ainda uma outra explicação havia sido dada 

por Beauperthay, que argumentava que sendo os casos de febre amarela mais 

comuns em regiões marítimas, era possível concluir que “os mosquitos se 

alimentavam de restos de peixes, de zoófitos e de outras matérias e animais 

pelágicos abundantes encontrados ao redor dos pântanos e das praias”. 

Quando os mosquitos picavam o homem, “inoculavam-lhe estes sucos sépticos 

que teriam o poder de liquefazer os glóbulos sanguíneos e produzir a febre-

amarela”178. 

Benchimol indica ser essa uma concepção na qual os mosquitos e os 

agentes microbianos estão presentes, mas envoltos em uma atmosfera que 
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lembra a teoria dos miasmas179. De fato, no Brasil, os procedimentos adotados 

para controle e erradicação da febre amarela também permanecem voltados à 

utilização de técnicas, como a desinfecção das casas, o isolamento dos 

pacientes em hospitais, a queima de produtos para fumigações, que 

pressupõem tanto a teoria microbiana quanto a teoria dos miasmas. 

Veremos a seguir que os estudos epidemiológicos realizados por Emilio 

Ribas apontam para outra direção. Analisando a hipótese de Finlay para as 

causas da doença, Emilio Ribas irá descartar o fator “aclimatação”, que 

correspondia a aspecto derivado da antiga noção de miasmas. Veremos como 

Ribas argumenta favoravelmente à existência de apenas duas “causas” da 

febre amarela, a existência de um agente microbiano, verdadeiro causador da 

doença, e a sua propagação efetuada por meio de um mosquito. 

  

3.2 Emilio Marcondes Ribas e seu estudo epidemiológico sobre a febre 

amarela 

Os procedimentos envolvendo profilaxia e combate a doenças em São 

Paulo, no início do século XX, eram estabelecidos e coordenados por um 

médico que ocupasse o posto de Inspetor Sanitário, nomeado pelo Serviço 

Sanitário do Estado, órgão correspondente à atual Secretaria de Estado da 

Saúde. Sob a supervisão do Inspetor Sanitário estava o acompanhamento dos 

casos de febre amarela dos doentes internados nos hospitais de isolamento. 

Entre suas atribuições, havia também a supervisão dos serviços de 

desinfecções das residências, o que incluía, por exemplo, orientação ao serviço 

de poda de árvores do entorno, a fim aumentar a ventilação e iluminação das 

casas. Era também de sua responsabilidade determinar quando uma 

determinada residência era considerada como insalubre e se deveria a 

construção sofrer reforma ou ser demolida. Também sob a sua 

responsabilidade estava a determinação e fiscalização das obras de 

urbanização, como a construção de redes de esgoto, destinadas a promover a 

eliminação de corpos de água considerados como insalubres. Muitas destas 
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determinações envolviam a indicação da limpeza e canalização de córregos e a 

execução da drenagem de brejos e várzeas. Cabia ainda ao Inspetor Sanitário 

a elaboração de relatórios informando sobre a manifestação da febre amarela 

em qualquer localidade. Os casos identificados deviam ser relatados de forma 

completa, indicando-se quem eram os pacientes, de onde vinham, se estavam 

em trânsito. Por fim, o Inspetor Sanitário também devia pronunciar-se sobre a 

necessidade de construção de hospitais de isolamento. Esses métodos e 

orientações estavam dentro dos procedimentos adotados seguindo os 

princípios de higiene determinados pelas autoridades do Serviço Sanitário. 

Entre os anos de 1895 e 1917, as atividades do Serviço Santário acima 

referidas estiveram sob a responsabilidade de Emilio Marcondes Ribas (1862-

1925), primeiro no posto de Inspetor Sanitário e depois, a partir de 1898, como 

Diretor Geral do Serviço Sanitário.  

Ribas cursou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e fomou-se 

médico em 1887, com a apresentação de trabalho intitulado “A morte iminente 

do recém-nascido”. Voltou para São Paulo, onde começou a clinicar e, em 11 

de setembro de 1895, foi nomeado Inspetor Sanitário. Trabalhou na campanha 

anti-amalárica em Araraquara, conseguindo o controle sobre a doença. 

Trabalhos semelhantes foram realizados nos municípios de Rio Claro, São 

Caetano e Jaú. Convencido de que estas doenças resultavam principalmente 

de falta de higiene, movimentou intensa campanha em favor da limpeza urbana 

e residencial. Foi promovido, no mesmo ano de 1895, a chefe da Comissão 

Sanitária de Campinas onde havia uma epidemia de febre amarela. Em três 

anos de trabalho, controlou a epidemia. Foi nomeado Diretor Geral do Serviço 

Sanitário em 15 de abril de 1898 e permaneceu no cargo até 1917.  

Durante esse período, publicou vários trabalhos, dentre os quais se 

destacam aqueles destinados à investigação experimental sobre as formas de 

contágio da febre amarela. Ao realizar seu trabalho de inspetor sanitário na 

cidade de Jaú, em 1896, ele observou que havia órfãos vivendo no Hospital de 



Isolamento da cidade, junto com amarelentos ali internados, e que “desde que 

passassem os dias de incubação da doença, não a contraíam”180. 

 A posição de Emilio Ribas sobre o papel do mosquito na propagação da 

doença foi expressa em artigo publicado pelo Serviço Sanitário do Estado de 

São Paulo, em 14 de janeiro de 1901, intitulado “O mosquito como agente de 

propagação da febre amarela”. O médio inicia a sua exposição indicando ter 

tido conhecimento de trabalhos realizados na Europa, envolvendo médicos 

italianos e ingleses, relativos ao papel do mosquito Anopheles na propagação 

da malária, bem como de trabalhos realizados em Cuba sobre a febre amarela. 

Ribas justifica sua publicação por considerar, no entanto, que “em relação à 

febre amarela, não há ainda estudos tão concludentes” quanto aqueles sobre 

malária181. 

 Ribas lembra a conclusão dos médicos norte-americanos que realizaram 

os estudos em Cuba, de que o “mosquito serve de hospedeiro intermediário 

para o parasita da febre amarela”, como tendo sido deduzida a partir de três 

casos confirmados da moléstia, aos quais atribuíram à inoculação por 

mosquitos que haviam se alimentado de sangue de pacientes de febre 

amarela. Para Ribas, trata-se de uma conclusão baseada em um número muito 

pequeno de casos. Para ele ainda não havia evidências suficientes que 

sustentassem, de “modo positivo e seguro”, quer seja a teoria de Finlay, quer 

seja a de que a propagação da febre amarela pelos mosquitos ocorria à 

maneira de outras doenças como a malária e a filariose. Ribas lembra ainda 

que a teoria de Finlay era investigada no Brasil por Adolpho Lutz, conforme 

lemos no trecho a seguir:  

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 do Estado, se 
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tem preocupado com o assunto e continua a fazer detalhadas pesquisas 

sobre tão importante questão182. 

 Como diretor do Serviço Sanitário, Ribas realiza políticas de higiene 

visando o controle e eliminação dos focos da doença, a partir de relatórios 

diversos sobre os locais onde havia a ocorrência da doença febre amarela, 

como se deu em Campinas, em 1889, e em Sorocaba, locais onde se atestava 

a enorme quantidade de mosquitos. A relação que havia entre a “rápida e 

simultânea propagação da moléstia”, com o surgimento de focos epidêmicos 

afastados entre si, e a proliferação dos mosquitos parecia, a Ribas, bastante 

evidente, conforme notamos no trecho citado abaixo: 

Entre os fatos de observação convém lembrar a enorme quantidade de 

mosquitos que tem sido sempre notada em nosso Estado nos lugares 

epidêmicos, e o modo rápido e simultâneo da propagação da moléstia, em 

um momento dado, para pontos diametralmente opostos e separados da 

zona infeccionada por um raio considerável, como chácaras até então 

indenes etc.  

O citado fato foi verificado na terrível epidemia de 1889 em Campinas, na 

última de Sorocaba e em muitas outras em pessoas que procuraram 

evitam (sic) todos os meios de contágio183. 

 Retomando o relatório de J. B. de Paula Souza, chefe da Comissão 

Sanitária de Sorocaba, Ribas conta o histórico do aparecimento e 

desenvolvimento da epidemia naquela cidade, chegando a atingir 3 mil 

doentes, espalhados na zona urbana e suas circunvizinhanças. Esse 

desenvolvimento epidêmico da moléstia fez Ribas concluir que podia ser bem 

explicada a sua origem pela teoria de Finlay. Assim expressou-se Ribas a esse 

respeito:  

Não há dúvida de que a teoria de Finlay se presta de modo satisfatório 

para explicar este assustador e cruel desenvolvimento epidêmico; de um 

lado, os focos representados pelos primeiros doentes e, de outro, a 
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enormíssima quantidade de agentes de transmissibilidade e inoculação do 

morbo184. 

No entanto, restava descobrir como a doença se iniciava, restando 

dúvidas sobre a possibilidade de a doença ter vindo de fora. Sobre esse 

aspecto, Ribas declarou: 

Por mais que me esforçasse, nada pude obter de positivo sobre a 

importação da moléstia e, até hoje, tenho dúvidas sobre este ponto, sendo, 

entretanto, informado que Alexandre Richtmann, um dos primeiros 

acometidos [na epidemia de Sorocaba], estivera em Santos em meados de 

dezembro185.  

A teoria de Finlay também explicava, aos olhos de Ribas, os fatos 

relatados por Victor Godinho, Inspetor Sanitário comissionado em 1897 para 

analisar e relatar a epidemia que acometeu a cidade de Dois Córregos no ano 

anterior. Ali também a doença teria se iniciado com um homem italiano, 

identificado como Cacciari, que teria chegado a Dois Córregos, fugindo de 

internação em hospital de isolamento a que estaria destinado em São Carlos 

do Pinhal, onde então “reinava uma epidemia desta moléstia”. Esse doente 

teria pernoitado na plataforma da estação, “onde vomitou toda a noite” e 

morrido no dia seguinte. A partir desse, outros casos foram relatados e a 

epidemia cresceu. Emilio Ribas afirma então, em seu artigo: 

Parece-me que a transmissibilidade pelos mosquitos explica de modo 

razoável a propagação da moléstia em Dois Córregos, por isso que houve 

um caso inicial representado por um doente de febre amarela, caído ao 

relento e exposto durante longas horas a picadas desses insetos que 

existiam naquela localidade, de acordo com a declaração feita pelo Dr. V. 

Godinho186. 

Ribas cita novamente Finlay, relatando casos em que se relacionava a 

grande quantidade de mosquitos e as epidemias de febre amarela: na 

Filadélfia, em 1797, e nas cidades de Augusta e Summerville, na Georgia. 
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Nestes últimos dois locais, em que anteriormente não havia nem doença nem 

mosquitos, a epidemia teria ocorrido, aos olhos de Finlay, após a abertura de 

uma estrada e à escavação de um poço187. 

Todos esses fatos corroboravam, para Ribas, a hipótese que relacionava 

a doença ao mosquito como seu agente transmissor. Essa relação entre os 

focos epidêmicos e os mosquitos também parecia evidente, a Ribas, no caso 

da epidemia que acometeu Campinas em 1889. Ali, a espécie suspeita do 

mosquito havia sido observada por Lutz em grande profusão naquele ano. 

Depois de adotadas medidas como o melhoramento dos domicílios, a 

população do mosquito teria diminuído, o que faz Ribas concluir pela 

necessidade de continuidade desses melhoramentos. Assim expressou-se 

Ribas: 

Em Campinas, [...] em acordo com a trégua das epidemias ultimamente 

verificada naquela cidade, vem, mais uma vez, demonstrar a necessidade 

do melhoramento sistemático das casas insalubres.  

E ninguém poderá negar que as reformas dos domicílios, dando-lhes luz e 

franco arejamento, e o saneamento dos arredores das habitações, como a 

estanqueidade das áreas e preparo dos quintais no sentido de dar-lhes 

fácil escoamento – evitando-se, assim, as águas estagnadas onde se 

criam os mosquitos –, a construção de tanques apropriados para lavar 

roupas etc., representam condições esplêndidas para extinção desses 

insetos que procuram as atmosferas úmidas e lugares escuros188. 

 A Comissão Sanitária vinha coletando os mosquitos existentes nas 

diversas áreas afetadas pela febre amarela, como Campinas, São Paulo, 

Sorocaba, Tietê, Ribeirão Preto e Araras. O mosquito identificado como 

possível agente transmissor da doença foi o da espécie então denominada 

Culex taeniatus. Sobre a espécie, Ribas cita descrição feita por Aldolfo Lutz: 

O nome de mosquitos tem sido aplicado a diversas espécies de dípteros 

sugadores, mas hoje é geralmente reservado para as Culicidae, chamadas 

pernilongos entre nós. Destes, conseguimos observar e estudar no nosso 
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país umas duas dúzias de espécies [...] Apenas duas têm se constituído 

inquilinos freqüentes das nossas casas [...] Trata-se de espécies 

cosmopolitas de origem desconhecida [...] Por isso têm sido descritos, 

muitas vezes, com nomes diferentes, e a apuração da nomenclatura ainda 

não se acha completamente concluída. Pelas leis da prioridade parece que 

estas espécies devem ser chamadas Culex taeniatus e Culex fatigans189. 

 Como vimos no capítulo anterior, trata-se de espécie para a qual utilizou-

se também a denominação Stegomya fasciata e, depois, Aedes aegipty. 

Ribas discute detalhadamente os argumentos favoráveis para qualificar 

o mosquito como agente transmissor da febre amarela, desqualificando outro 

agente propagador da febre amarela, nos estudos da ocorrência dessa 

enfermidade em Ribeirão Preto. Na sua avaliação, a cidade ofereceria as 

condições ideais para a instalação e proliferação dos focos epidêmicos, pois 

reunia um grande aporte de estrangeiros, que ali chegavam para trabalhar nas 

áreas de cultivo de café, e uma alta densidade de moradores. No entanto, a 

região manteve-se “livre das explosões epidêmicas, a despeito da importação 

de casos de febre amarela”. Ora, o caso de Ribeirão Preto, assim como de 

Araras e outras regiões, indicava que a importação da doença sozinha era 

condição necessária, mas não suficiente, para o desenvolvimento da doença. 

Era preciso que houvesse também grande quantidade do mosquito, o que não 

ocorria nessas localidades, conforme atestavam relatórios sanitários da época, 

como o de 11 de janeiro de 1901, informando que a quantidade de mosquito da 

espécie Culex taeniatus disponível em Ribeirão Preta era pequena, não 

chegando a ser representativo.  

Desse modo, Ribas pretendia descartar aquele aspecto da teoria de 

Finlay, para quem havia também outros fatores necessários para o 

desenvolvimento da doença, como era o caso do fator “aclimatação”. Vimos no 

capítulo anterior que, para Finlay, a não aclimatação também levaria à 

manifestação da doença. Ele explicava isso, dizendo que os recém-chegados, 

não aclimatados ainda à região, promoviam uma inalação mais efetiva do ar e, 

conseqüentemente, dos miasmas presentes nele. Em alguns dias, já 
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aclimatados, tendiam a apresentar uma menor taxa de contração da doença. 

Estas observações já foram por nós considerados quando da análise dos 

trabalhos de Finlay no seu artigo “Profilaxia da febre amarela”. Também 

procuramos indicar ali de que modo esse fator representava, na proposta de 

Finlay, uma conjunção da teoria microbiana à antiga noção dos miasmas. 

Para reforçar o seu ponto de vista, Ribas ainda mencionou outros 

exemplos de não expansão da doença, como na capital São Paulo. Entre os 

pacientes presentes das enfermarias da capital, Ribas fez notar que se tratava 

de pessoas provenientes de outros locais, de fora da cidade, e que tinham 

focos epidêmicos da doença. Além disso, as enfermeiras recém-chegadas da 

Inglaterra que, segundo as idéias de Finlay, teriam plenas condições de 

contágio, não desenvolveram a doença. Também não se manifestou a febre 

amarela entre as pessoas que trabalhavam junto a esses pacientes internados 

em São Paulo. Ribas lembrou que não foi detectada a ocorrência dos 

mosquitos no entorno do hospital, localizado em região onde a altitude e os 

ventos dificultavam a sua proliferação. Ribas não esconde que diversos 

funcionários foram acometidos pela doença, mas lembra que eles haviam sido 

deslocados para realizar trabalhos do Serviço Sanitário na cidade de Sorocaba, 

onde havia uma grande quantidade de mosquitos. Todos esses casos, 

acreditava Ribas, forneciam subsídios suficientes para desfazer a idéia de que 

o ambiente era um fator determinante do contágio da enfermidade. 

Assim, parecia a Ribas bastante evidente que a propagação da doença 

dependia inteiramente dos mosquitos e todas as medidas profiláticas a serem 

adotadas deveriam levar isso em conta. Para promover as medidas de extinguir 

os mosquitos ou evitar as suas picadas, era essencial conhecer a descrição 

dos mesmos, seus hábitos e demais fatos epidemiológicos a eles relacionados. 

Para isso, Ribas remete-se a texto manuscrito de Adolfo Lutz, o qual transcreve 

ao longo de mais de quatro páginas de seu artigo. Dessas informações, 

realçamos a importância daquelas que levam à compreensão de como Lutz 

propunha a transmissão de doenças como a malária e a filariose, que 

considerava seguirem o mesmo padrão da transmissão da febre amarela.  



Lutz acreditava que a forma de contágio da doença estaria associada à 

saliva do pernilongo que, contaminada pelo agente microbiano, seria 

introduzida no momento sob a pele do indivíduo picado, conforme descreve no 

texto abaixo: 

Convém lembrar que os mosquitos na ocasião da picada não se limitam a 

perfurar a pele e chupar o sangue, mas principiam este último ato pela 

injeção de um líquido proveniente de um par de glândulas muito 

desenvolvidas onde se fabrica uma saliva tóxica. [...]  

Compreende-se então que nesse ato possa haver inoculação de um 

parasita quando este se achar depositado nas glândulas salivares (como 

acontece para os bastonetes germinativos do esporozoário que produz a 

malária), ou quando, por um outro mecanismo, puder escapar com a saliva 

(como acontece no caso das filarias). Com a febre amarela dá-se 

provavelmente o primeiro caso e, assim, não há nada de extravagante na 

hipótese desse modo de transmissão que encontra já muitas analogias190. 

 Assim conclui Ribas o seu artigo, somando ao agente microbiano 

causador da doença, o papel de agente propagador do mosquito na febre 

amarela. Resta-lhe apenas indicar as providências necessárias para combater 

esse agente propagador. Podemos notar, na lista das sete providências 

transcritas a seguir, que não há outras causas indicadas para a doença: 

1ª Evitar, por todos os meios, as águas estagnadas nas habitações e em 

seus arredores. 

2ª Quando, de momento, não for possível a 1ª providência por embaraço 

material, deve-se lançar mão do querosene (de mistura em partes iguais 

com o alcatrão) derramando-se sobre a água estagnada 10 centímetros 

cúbicos da mistura para 1 metro quadrado, com o fim de matar as larvas. 

3ª Proteção dos doentes, e principalmente dos primeiros casos aparecidos 

em uma localidade, por meio de cortinados. 

4ª Uso dos conhecidos pós inseticidas, procurando-se, enfim, extinguir por 

todos os meios práticos as espécies encontradas em domicílio. 
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5ª À maneira do que está sendo proveitosamente feito nas regiões 

maláricas da Itália, proteger as habitações contra os mosquitos por meio 

de telas de pano nas janelas e outras aberturas e de uma tela metálica que 

feche automaticamente na porta principal da casa, com o fim de evitar-se a 

entrada desses insetos nas habitações, em ocasiões epidêmicas. 

6ª Uma casa em que tenha havido casos de febre amarela deve ser 

evitada, sobretudo enquanto não sofrer a ação das fumigações dos pós 

inseticidas. 

7ª As autoridades sanitárias devem proteger contra os mosquitos, nos 

Hospitais de Isolamento, os pavilhões destinados aos doentes acometidos 

de febre amarela, máxime em zonas em que abunde o Culex taeniatus e o 

Hospital fique próximo aos grandes centros povoados191. 

 O trabalho realizado por Ribas foi referência para os procedimentos 

institucionais das autoridades de saúde do Governo do Estado de São Paulo, o 

que também ofereceu subsídios as atividades desenvolvidas para o controle da 

febre amarela pelo Governo Federal e pela Diretoria Geral de Saúde Pública 

sob o comando de Oswaldo Cruz (1872-1917). Como decorrência desse 

estudo, Ribas empreendeu longa campanha de erradicação do mosquito no 

Estado de São Paulo o que levou ao desaparecimento da epidemia no Estado, 

segundo declarou em palestra efetuada na Society of Tropical Medicine and 

Hygiene de Londres, em 19 de fevereiro de 1909. 

 Além do estudo epidemiológico, Ribas também dedicou-se à realização 

de pesquisas experimentais. A importância desses estudos nos obriga a 

determo-nos sobre eles com algum detalhe. 

 

3.3 Estudos experimentais de Emilio Ribas sobre a febre amarela 

 Ainda que o combate ao mosquito tivesse se mostrado eficiente no 

combate à própria epidemia, restava ainda, à época uma dúvida em relação a 

outras medidas, de cunho higiênico, que foram privilegiadas em alguns lugares, 

especialmente nos Estados Unidos. Assim, tratava-se de decidir-se a 
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controvérsia sobre o que levava, de fato, à extinção da epidemia, se o combate 

ao mosquito ou as obras sanitárias (que remetiam as causas da doença a 

outros fatores que não apenas o microbiano e a propagação pelo mosquito)192. 

 Objetivando encontrar evidências que ajudassem a decidir a questão, 

Ribas empreendeu pesquisas experimentais, cujos resultados apresentou na 

conferência proferida em Londres, publicada em inglês e português nos 

Arquivos de Higiene e Saúde Pública, seguidos de um breve relato da 

discussão que se lhe seguiu pelos médicos presentes no evento193. 

Essas pesquisas foram realizadas no Hospital do Isolamento da cidade 

de São Paulo (FIGURA 3), atual Instituo Emilio Ribas. A sua execução 

aconteceu em duas etapas. A primeira foi feita com a utilização de mosquitos 

para o contágio dos voluntários, na segunda, um outro grupo de voluntários 

estiveram em contato e alguns usaram roupas de doentes que desenvolveram 

ou foram vitimas de febre amarela.                                                    FIGURA 3 

 

Fonte http://www.fotoplus.com/dph/info07/julesmartinisolamento.jpg acessado em 

10/02/2008 

                                                                     

3.4 Os experimentos com os mosquitos no Hospital de Isolamento 
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 Para a realização das atividades no Hospital de Isolamento com a 

utilização de mosquitos, Ribas mandou trazer para a cidade de São Paulo 

larvas dos mosquitos de local onde não havia a manifestação da doença. Para 

isso traz larvas do inseto da cidade de Itu, pois lá não havia nenhuma 

notificação da existência de febre amarela. Para Ribas isto era necessário para 

não haver a possibilidade da contaminação dos pernilongos.194 

 Um dos colaboradores da Comissão designada por Ribas, o Dr. Carlos 

Meyer do Instituto Bacteriológico foi encarregado de buscar e manter os 

mosquitos. Após o desenvolvimento e aparecimento do inseto ele levou os 

insetos para serem infectados no município de São Simão. 

 Em São Simão a Comissão Sanitária da cidade identificou quatro 

pacientes uma mulher chamada Alexandrina, Joaquim Tarquinho, Nicola 

Razzoti e Benjamin Rosanini, todos do Hospital de Isolamento da cidade, e 

deles os mosquitos a serem utilizados nas experiências foram colocados para 

sugarem o sangue, que foram confirmados com a presença de sangue no 

interior do abdômen e pelas marcas deixadas no local da picada no braço dos 

pacientes.195  

 Estes mosquitos são agora trazidos para São Paulo e após 16 dias da 

infecção, foram utilizados na inoculação dos voluntários nos experimentos do 

Hospital de Isolamento da cidade. Os voluntários que foram picados pelos 

mosquitos trazidos de São Simão foram Oscar Marques Moreira, Domingos 

Pereira Vaz, André Ramos e o italiano Januario Fiori, além de Ribas e Lutz. 

Antes da execução das atividades os pacientes foram informados através da 

leitura dos riscos a que se submeteriam, em declaração semelhante a abaixo 

que assinavam. 

Declaro que me sujeito, espontaneamente, aprestar-me à experiência 

sobre a febre amarela, deixando-me picar por mosquitos que tinham 

sugado sangue dessa moléstia, não obstante os perigos a que me 

exponho e que, detalhadamente, me foram descritos pelo Sr. Dr. Diretor do 
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Serviço Sanitário (Emilio Ribas), tendo o Sr. Diretor me referido o fato de 

haverem falecido em Cuba diversos indivíduos que se sujeitaram a essa 

experiência, pelo que vou firmemente sujeitar-me a essa experimentação, 

no interesse de contribuir para a solução de um problema que interessa 

grandemente à humanidade, especialmente ao Brasil e com o qual se 

preocupam atualmente os homens de ciência. 196 

 Durante a execução dos experimentos, que foram em total de cinco 

sessões, a comissão encarregada da supervisão fez registros em ata 

indicando, quem eram as pessoas infectadas pelos mosquitos e a origem da 

infecção que ele trazia. Nestes registros também foram mencionados a 

quantidade de mosquitos e a de como se dava a confirmação de que o 

mosquito sugou o sangue do voluntario, que podia ser determinada com a 

observação de marcas deixadas pelo inseto nas pessoas picadas, e com a 

visualização do sangue no interior do abdômen do pernilongo.197 

 A primeira sessão tem ata com registro de 15 de dezembro de 1902, 

nela consta que Emilio Ribas e Adolpho Lutz foram picados por dois mosquitos 

que foram infectados ao sugarem o sangue de Alexandrina entre os dias 30 de 

novembro e 01 dezembro. Mosquitos de igual condição foram utilizados para 

picarem Oscar Marques Moreira e Domingos Pereira Vaz. Por acreditarem que 

estes pacientes não apresentavam imunidade contra a febre amarela, os 

membros da comissão, resolvem manter os voluntários sob supervisão no 

Hospital de Isolamento, tal procedimento não se enquadrando a Ribas e Lutz, 

pois acreditavam estarem imunes.198 

 A segunda sessão tem a sua ata com data 18 de dezembro de 1902 

seus registros dão conta que Lutz, Ribas, Oscar Moreira e Domingos Vaz não 

apresentavam qualquer alteração ou manifestação de sintomas após picada 

realizada em 15 de dezembro. Os mosquitos utilizados nesta sessão que 

picaram Domingos Vaz e Oscar Moreira, foram os mesmos utilizados na 

sessão do dia 15, Oscar, porém foi picado por apenas um dos mosquitos 
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utilizados.  Já Ribas e Lutz por outro mosquito que sugou o sangue do paciente 

Nicola Razzoti que se encontrava no primeiro dia da doença em 24 de 

novembro de 1902.199 

 No dia 22 de dezembro de 1902 fora feito o registro da ata da terceira 

sessão, os membros da comissão relatam que nenhum dos pacientes, até a 

presente data que participaram das atividades anteriores, manifestou qualquer 

problema de saúde. No braço do paciente Domingos Vaz dois mosquitos foram 

aplicados sobre seu braço e apenas um sugou sangue, este tinha sido 

infectado em Alexandrina em 30 de novembro. A comissão resolve então fazer 

uma nova sessão onde foram utilizados ao final do dia outros três mosquitos. 

Um deles infeccionada em Alexandrina no dia 30 de novembro, os outros dois 

infectados em Nicola, um mosquito no dia 20 de novembro e o outro no dia 24 

de novembro.200 

 A quarta sessão tem seu registro em ata com a data de 12 de janeiro de 

1903, seu registro informa que os membros da comissão observaram que 

todos os indivíduos envolvidos até este dia não manifestaram sintomas da 

doença. Nesta data o paciente Domingos Vaz foi picado por quatro mosquitos 

que foram infectados em Benjamin Rosanini. Mosquitos que foram infectados 

no mesmo local também foram aplicados no braço de Oscar Moreira, mas não 

se obteve sucesso em uma primeira tentativa. No dia seguinte foram utilizados 

por Carlos Meyer outros de mesma procedência, mas nenhum sugou sangue, 

apesar de o picarem.201 

 Foi em 20 de janeiro de 1903, foi a data de registro da ata da quinta 

sessão, nela consta que quatro mosquitos picam Januario Fiori, os insetos 

foram infeccionados em Joaquim Tarquinho. E outros seis mosquitos com a 
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mesma procedências foram utilizados mosquitos que picaram o braço de André 

Ramos.202 

 A comissão encarregada de acompanhar e registrar os procedimentos 

adotados na inoculação dos mosquitos também acompanhou o 

desenvolvimento da doença. As suas observações passados os períodos de 

incubação da doença foram feitos com os registros em que neles constatamos 

que a comissão acompanhou o desenvolvimento dos sintomas que 

identificaram a doença em seus vários estágios até a alta do paciente.  

 As informações mencionadas a seguir correspondem a um resumo 

destes registros dos casos positivos identificados pela comissão da 

manifestação de febre amarela. 

 O paciente Domingos Pereira Vaz teve os primeiros sintomas da doença 

a partir do dia 15 de janeiro de 1902, quando manifestam os sintomas que 

caracterizam a febre amarela, e acumulo de sangue nas regiões torácicas com 

maior sensibilidade gástrica, incômodos de dores localizadas na região 

torácica, mas não apresentou alterações na urina. Os sintomas permaneceram 

até 10 de fevereiro. No dia 11 o paciente teve inicio na diminuição dos sintomas 

e no dia 20 de janeiro o paciente entra em convalescência.  A comissão 

declarou pela analise dos sintomas que o paciente teve febre amarela 

benigna.203 

 O mesmo não aconteceu com Oscar Moreira, que no dia seguinte fora 

picado por mosquitos em condições semelhantes ao paciente Domingos Vaz. 

Oscar não manifestou sintomas que permitissem a identificação da doença. 

Para os membros da comissão isto poderia ter como motivo o fato de o 

paciente ter sua origem da cidade do Rio de Janeiro, e ter residência desde 

1896 na cidade de Santos. Nos dois locais foram desenvolvidas epidemias 
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freqüentes, com isto a comissão concluiu que o paciente poderia ter 

desenvolvido imunidade contra a doença.204 

  Januario Fiori que fora picada em 20 de janeiro por quatro mosquitos 

que sugaram sangue de um paciente que desenvolvia a febre amarela em seu 

estado grave. A partir de 23 de janeiro os sintomas começavam a se 

pronunciar, com alterações na temperatura, calafrios, febre, mal estar, dores 

pelo corpo, aumento do depósito de sangue na região torácica, diminuição na 

quantidade de urina. No dia 26 de janeiro é detectada em exames de urina, 

feitos pela Botica do Veado de Ouro, a presença de albumina que continuou 

presente até a total convalescência do paciente. No dia 27 aconteceu 

manifestação de vômitos biliosos no dia 29 icterícia. Os sintomas desaparecem 

entre os dias 01 e 02 de fevereiro.205 

 Para a comissão a apresentação deste quadro de sintomas caracterizou 

a manifestação da febre amarela na sua forma mórbida. A partir desse 

resultado a comissão acreditou que não havia mais duvidas de que a febre 

amarela era transmitida pelos mosquitos.206 

 O paciente André Ramos foi picada por seis mosquitos no mesmo dia 

que Januario Fiori, e a manifestação dos sintomas com as primeiras alterações 

aconteceram no início do dia 24 de janeiro em um intervalo de apenas de um 

dia quando comparado a Fiori. Os demais sintomas que caracterizam a doença 

foram manifestados até o dia 26, e nos exames de urina não fora detectado a 

presença de albumina. Em 27 os sintomas tiveram regressão quase total e o 

paciente no dia 28 recebe alta. A análise do quadro clinico do paciente foi 

caracterizado pelos membros da comissão como febre amarela benigna 207 

 Após a realização dos experimentos nessa primeira etapa os dados 

obtidos no decorrer das atividades foram apresentados a Diretoria do Serviço 

Sanitário do Estado de São Paulo. O relatório de 20 de fevereiro de 1903 os 

seus membros enfatizam que as manifestações e sintomas que caracterizaram 
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a febre amarela em suas opiniões de que não restava mais duvidas de que o 

mosquito era o agente transmissor da febre amarela. Isso fez com que os seus 

membros dessem ênfase que o controle da doença e sua erradicação estariam 

em adotarem-se medidas que visasse à eliminação e controle dos focos do 

mosquito.208 

 O reconhecimento destas atividades, os métodos, e objetivos atingidos 

na sua execução foram por Ribas citados em seu artigo “A extinção da febre 

amarela no estado de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro” lido na 

“Society of Tropical Medicine and Hygiene” de Londres em 1909.  

 

3.5 Os experimentos no Hospital de Isolamento com roupas e dejetos dos 

amarelentos 

   A partir de 20 de abril até 10 de maio de 1903, foram realizados no 

Hospital de Isolamento da cidade de São Paulo, experimentos determinados 

pela Diretoria do Serviço Sanitário que buscou a possibilidade de contágio ou 

não, dos indivíduos através do contato ou com o uso das vestes de pacientes 

que desenvolveram febre amarela. Estas experiências foram observadas e 

testemunhadas pelos mesmos membros da comissão e autoridades de saúde 

que supervisionaram os experimentos realizados com os mosquitos.  

 Os experimentos foram realizados tendo a participação de três italianos 

recém-chegados ao Brasil, e que ainda não estavam “aclimatados” eram eles, 

Mallagutti Giuseppe, Angelo Paroletti e Giovanni Siniscalchi. O local escolhido 

para a realização dos experimentos foi o pavilhão II do Hospital de Isolamento. 

Nele foi preparado um quarto de modo que não houvesse a possibilidade da 

entrada de mosquitos, para isso nas janelas foram colocadas no lado externo 

telas metálicas permitindo a abertura das vidraças pelo lado interno. No dia 19 

de abril o local foi expurgado para a eliminação dos insetos e nele introduzido 

uma estufa a gás a fim de manter a temperatura constante e mais alta, a fim de 

derrubar a possibilidade dos adeptos da teoria dos miasmas que poderiam 
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alegar que os miasmas foram eliminados pela variação da temperatura, pois no 

lado externo a temperatura era mais baixa. Para isto em todas as sessões 

realizadas foram registradas as temperaturas internas e externas do quarto. 

 As roupas utilizadas nos experimentos tinham como procedência a 

cidade de São José do Rio Pardo, elas pertenceram a Paschoal Ceraballo e 

Francisco Ceraballo, que morreram vítimas de febre amarela. Essas peças de 

roupas destinadas a experiência estavam manchadas de sangue e vômitos, 

que eram embaladas em sacos e colocadas em caixas e devidamente lacradas 

foram transportadas para a cidade de São Paulo. 

 No decorrer da execução das atividades desenvolvidas, os membros da 

comissão registravam em ata o que fora realizado em cada uma das sessões e 

em cada uma das onze sessões.  

 Foi no dia 20 de abril de 1903 que se realizou a primeira sessão, no 

quarto preparado e isolado o italiano Mallagutti Giuseppe é recolhido e foi 

instruído a abrir caixa lacrada e dela retirou um saco contendo as roupas das 

vítimas de febre amarela. Mallagutti manuseou e separou as peças que tinham 

as maiores manchas e montou com elas o seu leito. As demais peças foram 

espalhadas pelo assoalho do quarto a fim de ficarem em contato com o ar. A 

noite ao se recolher foi observado por funcionários que verificou se Giuseppe 

se encontrava dormindo sobre o leito montado. Seguindo as orientações da 

comissão o paciente foi instruído que ao acordar deveria acondicionar 

novamente as peças no saco e alocá-lo nas caixas. Também no dia 21 de abril 

de 1903 os procedimentos adotados para a primeira sessão são refeitos, e o 

Sr. Angelo Paroletti também é recolhido ao quarto e manuseando as mesmas 

roupas do mesmo modo que Mallagutti preparou o seu leito e pernoita no 

quarto sob as peças contaminadas. Os mesmo foram registrados nas atas que 

menciona que os mesmos procedimentos são adotados na terceira sessão de 

22 de abril.  

 Na ata da quarta sessão realizada em 23 de abril de 1903, foi relatado 

que outro paciente Giovanni Siniscalchi passou a ficar junto aos dois colegas 

no quarto. Foram repetidas as mesmas atividades desenvolvidas nos dias 

anteriores, e ao conjunto de roupas foram acrescentadas três fronhas, que 



foram colocadas nos travesseiros utilizados para dormir pelos três pacientes. 

Elas estavam contaminadas com vômitos de doentes de febre amarela vindas 

da cidade de Taubaté no dia 22 de abril. Nesta quarta sessão o paciente 

Angelo vestiu um paletó que estava entre as roupas usadas no experimento. 

Nos dias 24 e 25 correspondentes as quinta e sexta sessões os registros 

informam que foram realizados os mesmos procedimentos dos dias anteriores. 

 Na sexta sessão realizada em 26 de abril, em sua descrição consta que 

além dos procedimentos feitos nas sessões anteriores os pacientes do quarto 

vestiram uma camisa de dormir nova que havia sido colocada junto da roupas 

manuseadas durante as sessões anteriores. Todos dormiram em seus 

respectivos leitos. 

 Na data de 27 de abril de 1903 nos registros da sétima sessão informa 

que as roupas utilizadas pelos pacientes foram novamente retiradas dos 

volumes onde se encontravam sendo sacudidas dentro do quarto e espalhadas 

sobre o assoalho. Introduziu-se no quarto três recipientes “hermeticamente 

fechados” que continham urina de um paciente da cidade de Casa Branca, e 

nos outros dois vômitos e fezes sanguinolentas, de doentes procedentes da 

cidade de Ribeirão Preto. Após a abertura dos recipientes os materiais deles 

foram aspergidos sobre as roupas utilizadas pelos pacientes, que passaram a 

dormir com elas a noite. 

 Na nona sessão do dia 28 de abril consta em seus registros que os 

pacientes foram orientados após terem acondicionado as roupas a retirá-las e 

sacudiram-nas no ar. Os demais procedimentos adotados anteriormente como 

a preparação do leito, e a sua utilização para dormir foram feitos, porém o 

paletó que foi usado por Angelo foi dado a Malagutti para dormir os outros 

usaram as camisas de dormir. Os registros da ata da décima com data do dia 

29 de abril, e relatam que os procedimentos adotados foram os mesmo da na 

nona sessão. 

 Os registros da décima primeira sessão do dia 10 de maio de 1903 que 

informa que a após a avaliação medica feita pelo médico Luz Pereira Barreto 

em 08 de maio de 1903, que os três italianos envolvidos na experiência com a 

utilização de roupas e dejetos dos pacientes de febre amarela a fim de se 



conseguir ou não o contágio da doença, não apresentaram em nenhum 

momento qualquer alteração de saúde. Para comissão os dez dias foram 

suficientes para que pudesse acontecer o contágio, fato que não ocorreu. Os 

italianos foram dispensados e no dia 08 de maio de 1903, o médico Luiz 

Pereira Barreto examinado os três pacientes verificou o perfeito estado de 

saúde. 

 A comissão encarregada de acompanhar os dois experimentos envia a 

em 15 de junho de 1903 a Diretoria do Serviço Sanitário e dela temos a citação 

 [...] 

 De tudo o que observamos nesta segunda serie de experiências resulta 

uma conclusão pratica de inestimável alcance sob o ponto de vista da 

prophylaxia. Uma vez que a febre amarella não é contagiosa sendo 

mesmo de todo impossível a sua transmissão pelos objectos que 

estiveram em contacto com o doente, é evidente que o systema de política 

sanitária ate aqui usado, sob a pressão da crença em sua contagiosidade, 

deverá ser radicalmente modificado. Cada doente pode permanecer em 

sua casa, com a condição apenas de ficar protegido contra a picada dos 

mosquitos, o que é facílimo conseguir-se, mediante simples cortinado, 

enquanto no resto da casa se dá a caça directa ao Stegomoyia. Imenso 

passo este sob o ponto de vista da liberdade dos cidadãos. 

 Abolido o regime das remoções violentas, não haverá mais motivo, pra 

as famílias querem ocultar os seus queridos doentes; de boa vontade, pelo 

contrario, se prestarão todos a fazer de prompto as notificações, certos de 

encontrar na Repartição de Hygiene [...]  

[...] o próprio funcionalismo do serviço sanitário vae achar-se desoprimido, 

e livre de um constante pesadelo pela simplificação do processo de 

expurgo 

[...] O bom senso popular compreenderá afinal que, sendo a febre amarella 

moléstia exclusivamente humana não era evidentemente possível 



submetê-la a leis fixas e invariáveis, que só a experimentação pode dar, 

sem recorrermos a entes humanos. 209 
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CONCLUSÃO 

 Pode-se perceber o quanto em diferentes aspectos os fundamentos 

teóricos serviram de base para a construção das pesquisas e procedimentos 

que moveram pesquisadores e autoridades de saúde do assunto entre o final 

dos séculos XIX e inicio do século XX. 

 Os princípios constatados por Rosa, no final do século XVII, como 

causas da existência e manifestação de uma febre “mui maligna” estavam 

definidos dentro do quadro da teoria dos miasmas e princípios da medicina 

galênica. As ações e os tratamentos aplicados na época para a contenção da 

doença guiaram-se pelo combate às fontes e aos sintomas dos miasmas210. 

Em fins do século XIX, a idéia de miasma esteve também presente na 

modelagem para a busca das causas da doença, ou pelo menos de sua 

propagação. Finlay valorizou a noção de miasma no trabalho “profilaxia da 

febre amarela”, reconhecendo-o como motivo para a existência da febre 

amarela. E viu na decomposição da matéria orgânica a origem dessas 

emanações211. 

 As ações para controle da doença propostas por Rosa e Finlay seguiam 

princípios de higiene, assim como aquelas adotadas no Brasil na época em que 

Ribas assumiu o cargo de Diretor do Serviço Sanitário. A adoção de práticas de 

higiene e limpeza foram ferramentas eficientes para o controle das doenças e, 

especialmente no caso da febre amarela, os resultados iniciais foram 

expressivos e ofereceram credibilidade nas execuções da sua prática como 

controle da manifestação epidêmica da doença. 

As pesquisas de Finlay estavam mais voltadas efetivamente à 

determinação das causas da doença, dedicando-se pouco às ações de controle 

epidemiológico. Mas as ações tomadas pelas autoridades da época, seja em 

Cuba, seja nos EUA, basearam-se explicitamente dos resultados de sua 

pesquisa. Vimos que esses resultados incluíram a crença de Finlay na 

importância de um fator extraordinário à teoria microbiana ou à transmissão 
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pelo mosquito e que ele descreveu como sendo originário de uma não 

aclimatação imediata das pessoas que chegam em ambientes assolados pela 

doença e que, apenas alguns dias depois de aclimatadas, mostram-se mais 

resistentes ao contágio212.  

 O controle da doença, portanto, tinha que ser feito convergindo ações e 

políticas voltadas ao controle das fontes das “emanações”, pois atendiam a 

esse propósito teórico. Em decorrência das medidas tomadas segundo esse 

pressuposto, houve forte repercussão social e econômica. As medidas incluíam 

o isolamento dos doentes, controle de objetos e de pessoas provenientes de 

locais onde se manifestava a doença. Outro aspecto que ofereceu grande 

visibilidade na época ao controle da febre amarela foi o fato de atingir de 

maneira expressiva o contingente da mão-de-obra “importada” para trabalhar 

nas lavouras de café de São Paulo, principal atividade econômica do Estado, à 

época. Nos EUA, o mesmo ocorreu entre os operários empregados na 

construção do Canal-do-Panamá. 

 A mudança de perspectiva da pesquisa de Finlay, que terminou por 

indicar o mosquito como agente transmissor da doença, significou, também, um 

abandono de algumas concepções antigas, de sua teoria telúrica. Isso ocorreu 

quando Finlay tomou as fotos deixadas pelas comissões americanas em Cuba, 

obrigando-se a rever as formas de contágio da febre amarela213. 

 Finlay evidenciou o mosquito como agente transmissor, pois satisfazia 

duas condições essenciais. A primeira era a de oferecer uma boa explicação 

para a inoculação da doença dentro do indivíduo, explicando também o 

surgimento dos danos ao sistema circulatório dos doentes e outros efeitos daí 

decorrentes, como a icterícia. A segunda condição era de caráter 

epidemiológico. Os registros históricos da ocorrência da doença 

testemunhavam a presença simultânea de grandes quantidades de mosquitos. 

Ou seja, concluiu Finlay, quando a doença se manifestava, havia o mosquito e 
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alguém apto a receber a doença214. Finlay verificou experimentalmente essa 

associação e obteve como resultado a manifestação da doença. Acreditando, 

ainda, na possibilidade de ser o ambiente também um fator determinante, 

testou o contágio pela picada do mosquito em condições locais variadas215.  

Constatasse, em Ribas, que existem fatores e pressupostos 

semelhantes, quando da ocorrência da doença em surtos epidêmicos. As 

manifestações da enfermidade, em forma epidêmica, acontecem em locais 

considerados isentos de febre amarela216.  

 Uma das justificativas para o sucesso na queda do número de casos de 

febre amarela em São Paulo foi atribuída às práticas voltadas com as ações de 

higiene, como coleta de lixo, construções de rede esgoto, canalização de 

córregos. Mas não impediu o surgimento da epidemia em locais tidos como 

imunes, mesmo quando adotadas essas medidas. O combate à febre amarela 

foi, contudo, mais efetivo quando, baseado nas suas próprias investigações, 

Ribas, a frente do Serviço Sanitário, determinou medidas específicas para a 

eliminação dos mosquitos. Foi criticado por aqueles que defendiam a 

manutenção das ações de higiene e saneamento, que, por sua vez, guiavam-

se pela importância maior que atribuíam à eliminação do agente microbiano 

causador da doença217. Nesse aspecto, Ribas estava pautado pela agenda 

definida no combate à doença pelos americanos. Seguindo as pesquisas de 

Finlay no aspecto relativo ao papel dos mosquitos na transmissão, eles 

promoveram ações igualmente centradas na eliminação dos focos de mosquito. 

E tiveram sucesso218.  

 Emilio Ribas, com base em seus estudos, estabeleceu um novo pacote 

de medidas de combate à doença, e em dois anos houve a redução sistemática 

do número de casos, e a quase erradicação total da doença no Estado de São 
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Paulo219. As mesmas ações foram depois também aplicadas em outros estados 

brasileiros. A doença, como sabemos, não se extinguiu, mas foi criado o 

padrão de combate com maior taxa de êxito e de curto prazo. 

 Resta ainda outro aspecto a ser ao menos tangenciado aqui, devido à 

relevância que o tema possui na atualidade. Vimos que tanto Finlay quanto 

Ribas executaram diversos experimentos envolvendo seres humanos, pela via 

da inoculação dos micróbios suspeitos, pela via da submissão à picadas dos 

mosquitos suspeitos, pela via da manutenção de pessoas sadias junto a 

doentes e/ou seus pertences. A naturalidade dos relatos indica como se tratava 

de uma prática comum e desprovida de maiores questionamentos éticos. Deve-

se salientar ainda que tal contexto incluía com igual naturalidade a auto-

experimentação. Ribas e Lutz, no Brasil, também foram infectados pelo 

mosquito. Assinalamos que as pessoas envolvidas nos experimentos de Ribas 

foram colocadas frente ao instrumento formal de uma declaração em que 

assinavam ciência dos eventuais riscos a que se submetiam. A falta de maiores 

explicações a respeito e a singeleza do texto de tal declaração, nos autoriza a 

tomá-la muito mais como um instrumento jurídico, a isentar os médicos, 

colaboradores e respectivas instituições de qualquer tipo de responsabilidade 

sobre os efeitos da pesquisa sobre o estado de saúde futuro desses 

“voluntários”. Não por acaso, houve protestos, tanto da parte de profissionais 

das agremiações médicas quanto da imprensa da época. Eles ocorreram 

especialmente quando se divulgou a execução de experimentos em que os 

“voluntários” eram submetidos ao contato com roupas sujas de secreções e 

excreções de doentes. Sem dúvida esse aspecto em muito denegriu a imagem 

de Emilio Ribas perante à população220. 

 De todo modo, tratava-se de estabelecer uma série de medidas 

polêmicas devido a suas conotações políticas, econômicas e sociais. Ribas 
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estabeleceu mudanças nas ações preventivas e de tratamento aos doentes de 

febre amarela, inicialmente adotas em São Paulo, posteriormente, em outros 

estados brasileiros. Os esforços antes voltados à desinfecção das casas, das 

roupas e objetos dos doentes, bem como a sua remoção aos hospitais de 

isolamento, voltaram-se então ao combate direto ao mosquito. Diminuiu a 

intervenção do poder público nas construções residenciais. Foi também 

eliminada a “aclimatação” dos estrangeiros, liberando mais rapidamente a mão 

de obra de imigrantes para as lavouras cafeeiras. As pessoas em trânsito, e 

oriundas dos focos epidêmicos, deixaram de ser isoladas pelas autoridades de 

saúde221. Parece que há muito o que se aprender desse período, no que diz 

respeito à doença transmitida pelo mesmo Aedes aegipty, a dengue, que 

assola o Estado do Rio de Janeiro entre 2007 e 2008. Aqui, mais do que um 

século atrás, não são resultados de pesquisas que faltam, mas 

responsabilidade administrativa. 
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