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O prob'ema sanitário da Amozônia 1

O PROBLEMA SANIT ÁRJO DA AMAZONIA.

I

pelo DR. AFRANIO PElXOTO
Professor Catedrático de Higiene

![l

Afranio Peixoto

ir
A Amazônia é a última página ainda a escrever-se do Gênesis. Com
aquele seu pendor romântico, das fórmulas curtas., incisivas e imprevistas, definiu-a Euclydes da Cunha, insistindo, uma vez mais,
na idéia que lhe sugerira um naturalista do Museu do Pará.
Aquelas terras ainda encharcadas de um dilúvio, mal seguras,
decantadas aqui, numa deposição de vazante, para logo possuída~
pela vida sequiosa de exuberante vegetação, pouco depois "terras
1
O estudo da Higiene na Faculdade compreende, de agora por diante,
um curso geral, sucinto, mas que do assunto dá instrução integral aos
alunos, e um curso especial, que permite ao professor explanar determinado capítulo da disciplina, com as suas idéias e trabalhos pessoais.
Este é variável todos os anos, e versou, no ano de 1917, sobre :

CLIMA E SALUBRIDADE DO BRASIL

'
.,r
•f

1.0
2.°
3.°
4. 0

Importância da noção clima. Climatologia comparada.
Clima do Brasil: a fura.
Flora, faun a, fama do Bra.ril .
A ~:ente do Brasil: aclimatação, colonização.

179

caídas" e submersas nas águas barentas que vão adiante depor novos

sedimento.~. aflorando ao sol coroas e ilhas efêmeras, como se terras
e águas não se tivessem ainda desatado na separação definitiva que
ordenara o Criador. . . de fato, esse recanto primitivo do mundo
transfigura-se ao nosso espanto como um trecho contemporâneo do
cosmos, que podemos aind,o assistir, nós da vizi nh ança, da mais
velha região da Terra. Sob a calma do equador, terras sem firmeza,
águas infindas, que solapam, esboroam, submergem e sedimentam
sempre incertas e novas terras, uma vegetação pród iga, apressada,
que as aluviões e a umidade inventam em profusão, fauna miúda
e infinita de miasmas e de insetos. . . é aí que parece realizar-se
aquele paradoxo de Buckle: nessa pompa esplendorosa de natureza
não ficou lugar para o homem.
Ele aí veio. e aí vem, curioso e interessado, a mente incendiada
pela excitação da aventura, da ambição, do calor equatorial, para
ser abafado naquele perpétuo banho de vapor, na exata expressão
de Bates, para se internar na prisão dp isolamento, o pavoroso deserto da mata infinita. e finalmente, energias física s e morais abaladas e consumidas, para ser sangrado, vencido, arrui nado por carapanãs, parasitos, hematozoários, que lhe preparam. irremissivelmente, a morte prevista, certa e apressada.
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Três séculos de expedições, indústria. comerc10, uma incontável riqueza que se explora ao alcance das mãos ávidas, não
adquiriram para a civilização essa fabulosa Amazônia . Os ranchos
dos seringueiros, o arruado dos portos nos rios, as vilas no centro
de convergência dos caminhos, as cidades-empório das trocas comerciais. ed ificam-se por uma necessidade momentânea da exploração fácil, servida pelo afluxo dos aventureiros cobiçosos. e, pouco
depois. lá vem o declínio fatal. com um avanço novo para diante,
mais adentro na mata. desviado para outros rios e regiões mais
pródigas de proventos, que compensem talvez O· perigo e a morte ...
E a ruína do que ficou atrás sucede à prosperidade de alguns anos,
para outras e sucessivas ruínas aqui, ali, acolá, efêmero. provisório,
erradio o progresso humano. como a face mesma incerta do rio e
das terras que ele forma, arruína e constrói, incessantemente.
0
5.°
Clima e salubridade: as chamadas doenças tropicais.
6. 0 Salubridade do Brasil .

rrais: a1. Amazônia.
A conquista da terra: o litoral e o sertão. Problemas regio0

8. 0 Problemas re?ionais: o Nordeste. As secas periódicas.
9.0 Expansão l'!conômica e sanitária.
10.o futuro
Adaptação
ao clima
pela educação
zação;
do Brasil
.
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hi~:iênica.

Clima e civili-

Este publicação
escrito é, portanto,
de uma das lições destt' curso, de
próxima
em volumetrecho
.
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tor Carlos Lovelace, médico da Estrada de Ferro Madeira e \bmoré. num relatório: "Nenhum homem, entre cem, sem diferença
de posição, escapou aos ataques severos da febre durante o ano de
1908. Em geral, porém, não permaneciam no lugar para não
ficarem vítimas da malária crônica: fugiam precipitadamente, assombrados pela morte iminente e com justa razão. Os companheiros,
pálidos de emoção, sentiam as palpitações da inveja secreta, ao
despedir-se dos que embarcavam. Infelizmente centenas partiam
com um tratamento insuficiente e grande número morreu durante'
a viagem ou passou um longo termo de invalidez na sua pátria".
E vai sendo assim. Para o homem que ela atrai e que destrói
impiedosamente continua a ser o "inferno verde'',2 apesar disso sem
esperança, enquanto os homens não souberam prever, para prover.
E por que? Porque esse problema regional da Amazônia, a
conquistar para todos os proventos humanos e civilizados, é, no
começo, e fundamentalmente, um problema sanitário, que só pode
ser resolvido por medidas de saneamento.
Vejamos como ele se põe. e quais as soluções que pode ter,
desde já.

UM CLIMA CALUNIADO

f. o da Amazônia. Serão todos os climas, enquanto o homem não se
submeter a eles, para viver numa conformidade, que é a condição
única de adaptação e sobrevivência; serão todos os climas, enquanto a ignorância das causas de malefício residir numa escolha
a priori da acusação a mover e não na responsabilidade certa a
obviar. Euclydes da Cunha, tantas vezes citado nesses assuntos nacionais, não se eximia a essa pecha de poeta, que fantasia sobre
dados imperfeitos de conhecimento. No recesso da Amazônia encontrou alguns caboclos, mamelucos, paroaras ou estrangeiros, fortes,
abstêmios, bons, cuja resistência às causas gerais de dano o assaltou, como sendo uma exceção maravilhosa. Partiu daí para dar ao
clima uma função de Deus criador e policial, que opera a correção
dos abusos e das incapacidades, pela seleção dos dignos e dos morigerados. "Chama-se insalubridade o que é um apuramento, a eliminação generalizada dos incompetentes". "Não é o clima que é
mau; é o homem". "E é por certo um clima admirável o que pre-
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Alberto Rangel.
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para as paragens novas _!)ara os fortes, para os perseverantes e
os bons".
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Lavrou-lhe com isso, querendo defendê-lo, a pior das condenações: increpou-lhe uma abominável mi~éria física - a incapacidade de corrigir os erros, ainda os arrependidos, contra a higiene.
Ora, o bom clima não é o que elimina os fracos e os doentes. mas
o que até a esses lhes permite a restauração da convalescença e
do vigor, não é o que combate para a supressão dos incapazes:
é o que arrima e permite evitar, ainda aos valetudinários, essa exclusão da vida.
Depois, além de uma injustiça aos que o procuram e são vitimados nele, um obscurecimento dos meios de distinguir a verdade
nessa incompreensão do fator climatológico. Esses aventureiros que
buscam a Amazônia, fortes ou débeis, ganham aí a doença e a
morte, sem que para isso o clima concorra, como não concorre para
as exceções, uma em mil, dos que escapam, mal feridos ou providencialmente imunes. O clima é caluniado, de fato, porque não
é culpado do mal que lhe atribuem, nem tampouco do darwinismo
sentimental que lhe imaginaram: simplesmente porque coexiste com
uma insalubridade que não lhe é inerente, fatal, inevitável, antes
passível de correção adequada, e apenas com o devido saneamento.
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A prova não será outra além de uma experiência científica,
mesmo no íntimo da zona mais alarmada pela morte. Dos confins
do Madeira dizia o Dr. Oswaldo Cruz "a região está de tal modo
infetada que a sua população niio tem noção do que seja o estado
hígido e para ela a condição de ser enfermo constitui a normalidade''. Por isso mesmo, asseverava o Dr. H. P. Belt, um prático que
tivera experiência em outras terras doentias, existiam por aí "mais
dificuldades médicas e sanitárias do que em qualquer outra parte,
sem exceção da África, Egito ou fndia".
Não se passaram muitos anos, isso era em 1908, e do mesmo
serviço sanitário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o Dr.
Carlos Lovelace já podia escrever: "O saneamento de urna linha de
364 quilômetros não é um problema de fácil solução. A nossa campanha contra os mosquitos tem-se limitado a Porto Velho e Candelária. Ainda que centenas de pessoas em Porto Ve ho habitem em
casas sem telas de arame e não façam uso do mosquiteiro, a inatividade por causa de moléstia tem sido reduzida, de 25 a 30%,
em 1908, a menos de 2% em 1912, sendo ainda melhores os resultados obtidos em Candelária. O valor da proteção de casas por
tela milimétrica de arame aqui se manifestou tão evidente, que esse
preservativo já é um há bito de boa higiene entre os seus habitantes.
Verijirou-u francamente que o homem pode viver aqui, numa casa
cercada de tela, durante anos, com perfeita saúde e pessoas que
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MALES DA AMAZôNIA
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o beribéri um deles. Assinalado desde os fi ns do século XVIll.
mau ano, bom ano, ele aparece, um pouco por toda a parte. à
beira do rio, nas florestas, nas cidades ou choças isoladas. esporadicamente, tomando muitas vezes grave aspecto epidêmico.
A ignorância da causa, a dificuldade por vezes grande de diagnóstico diferencial, dele fizeram uma questão médica embaraçosa,
que, apenas no momento, parece ter começo de elucidação.
São ainda os trabalhos de saneamento na zona do Madeira e
Mamo ré que nos dão os conhecimentos positivos sobre o assunto.
O beribéri aparece aí na estação seca, de maio a novembro. Em
1908 houve uma grande epidem ia, que se prolongou até o ano
imediato. De 30 . 430 admissões no hospital de Candelária, durante
quatro anos ( 1908-1911), foram 963 casos de beribéri, com uma
mortalidade média de cerca de 11%. A doença atingia tra~alha
dores do campo e empregados de categoria, sem preferência pelos
indivíduos fracos e desnutridos: muita vez era o contrário que se
verificava. Também no seu aspecto clímco muitos casos apresentavam exagero dos reflexos (Oswaldo Cruz) , fato assinalado no
beribéri, embora seja a regra o oposto. Quanto à etiologia orízica,
apontada no oriente como responsável, pôde tirar-se a limpo, com
a proibição do uso do arroz, que não intervém na produção do nosso
beribéri (Carlos Lovelace).
A segunda comissão Oswaldo Cruz adotou, a propósito, posição de ceticismo quase negador. Tendo percorrido, em alguns
meses, grandes trechos do Amazonas, embora em ano no qual o
mal se não anunciara, e fora da época em que ele costuma aparecer,~ as restrições são tantas que, parece, o beribéri da Amazônia
As datas de viagem, expressas no Segundo Relatório. vão de deumbro a março. "O beribéri ~trassa de preferência na estação ~eca. i~ to é,
de maio a novembro. Nessas épocas há casos de marcha extremamente
rápida com ataque primitivo do pneumogástrico, sobrevindo a morte
em lapso de tempo relativamente curto" . "f: indubitável que o beribéri
na região é uma moléstia grave que ataca às vez.~ com desusada inten-
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devia ser riscado da sua nosologia. O chamado beribéri galol'lntt
que não foi achado na ocasião. é "um verdadeiro mito" : o qur
encontraram eram apenas síndromes motoras, de paralisia
dente e comprometimento bulbar, mas de natureza
('
criminoso é condenado à revelia ...

a.~

palúdic~

~~

Do mais beribéri menos rrave, diz ainda a comissão:
encontramos de positivo". Nem mesmo polinevrites pal t.:\l m ou
alcoólicas, que diziam concorrer com maior número dos casos da
chamada forma paralítica do beribéri. Para acabar com a outra.
refere-se a comissão a uma forma edematosa da malária.
De uma feita, desaparecem não só os males do alcoolismo,
que o Primeiro Relatório Oswaldo Cruz achava fabuloso, senão
também o mesmo beribéri, que julgara indubitável. Nem prevalece
aquela circunstância etiológica da má alimentação, deficiente e deteriorada, que também passou a não existir.
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O Segundo Relatório Oswaldo Cruz (Relatório sobre as condições
4
médico-sanitários do Vale do Amazonas - 1913) parece ter timbrado
em
desmentir Ol""-1910).
primeiro. (Condições sanitárias do Rio Madeira -
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Considerações
gerais sobre as condições do
'

Não parece lógico, numa extensa viagem, de alguns meses, sem
detença necessária para a observação, sem tempo e fora de tempo, na
ausência de epidemia e de casos do chamado beribéri galopante, declarar que ele não existe. Pode ser que ele não exista, de fato; nada
ficou provado a respeito, em bom critério científico. Por não termos
encontrado em casa um sujeito que procuramos, fora de hora, e no
instante de uma visita, não estamos autorizados a declará-lo mitológico.

·I!

Lê-se naquele:
"Não encontramos condições mórbidas que pudessem ser atribuídas
ao alcoolismo. Só um doente em assisto! ia aguda, com sinais de nefrite
intersticial, poderia representar uma vítima do álcool. Aliás, não foi
só em S. Felipe que nos surpreendeu a ausência do abuso de bebidas
alcoólicas. Também nas outras localidades percorridas: Te fé, Coari e
Fonte Boa, nos seringais do rio Juruá etc. nada encontramos que indicasse malefícios do álcool, como esperávamos, dada a tradição de abuso
exagerado dessas bebidas nos rios do Amazonas. Nas zonas que perécorremos
mínima.até agora a
do álcool no quadro nosolóf(ico

r~sponsabilidade

m~smo

~m

O
poderemos diur
relação ao uso de conservas estraga.
das, as quais são responsabilizadas como outro fator de condições mórbidas.
agora, apesar de indagações e de pesquisas neste sentido,
nada encontramos de positivo . A base da alimentação das populações
J as regiões que percorremos
o peixe e a caça, e nos seringais, quando
falta a caça, a carne seca (jabá, carne velha) e a farinha d'água. Se
esse modo de alimentação traz prejufzo à saúde, como é possfveJ que
o faça,
não nos foi possfvel colher dados que nos habilitem a um
seguro".
juízo
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béri e'perimental. como o arroz pilado. aos animais de \a't'tl.."'ratório)
e a deterioração dos alimentos, seriam ca\l!.as do t-eri~ri do Am:t-
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sidade".
( Dr. Oswaldo
Cruz Rio
Madeiro
- 1910).

O beribéri porém existe, às vezes grave e disseminado: comprova-o a observação demorada, de vários anos, do serviço médico
Ih E~trada de Ferro Madeira e Mamoré. de cuja competência técm::I.. !.I. -=::I''!:rr:J.ra. ! ,._, · :~1--QnH.'ri'-'· Jeu ~t>lico te-:temunoo e>

Agora, no outro:

,/)\

"A não ser nas margens do rio principal na região abaixo das ca- •
choeiras, onde as facilidades de transporte são grandes, é deficientíssima
e péssima a alimentação dos seringueiros. Viciados pelo álcool, de que
abusam de maneira incrível, não têm alimentação conveniente e por essa
mesma pagam preços fabulosos. A base da alimentação é a carne seca
e a farinha d'água. A primeira quase sempre chega deteriorada, o que
é facílimo à vista do seu péssimo acondicionamento e da umidade da
região. Os que melhor se alimentam fazem uso de conservas que vêm
em grande parte de Manaus e Pará. Estas conservas são vendidas sem
escrúpulo e em grande parte deterioradas. E a fraude vai a tal ponto
que as casas de importação de conservas têm um empregado denomi·
nado caixeiro de solda, e cujo mister consiste em furar as latas ,deformadas pelos gases da putrefação, a fim de dar saída a esses pela abertura feita.
Assim conseguem iludir os compradores que bem conhecem os
perigos das conservas em cai~ lS deformadas pelos gases da fermentação,
devido ao desenvolvimento ·.;obretudo dos bactérios produtores das infecções alimentares. E o seringueiro das regiões afast adas do alto
Madeira e seus afluentes .:em que ingerir essas substâncias deterioradas
se não quiser morrer à fome. Tive ocasião de conversar com um dono
de seringal do rio Jaci-Paraná e que me declarou com a maior ingenuidade, que o "jabá (carne seca) podre não vai para o rio", tem de
ser adquirido pelos seus empregados (fregueses) por preços incríve i~.
como se poderá avaliar pela lista seguinte de preços: carne seca,
quilo SS; açúcar, quilo 3S; arroz, quilo 3S; feijão, quilo 3S; farinha
d'água, cesto 80S. Alimentos frescos não existem. Ao lado dessa alimentação o consumo de álcool I fabuloso apesar do preço exorbitante
que atinge nos seringais . Aí vendem a garrafa de cachaça a lOS . Com
tal regime alimentar não há organização que possa resistir d.r entidades
mórbidas que assolam o território que estudamos e que vamos passar
em revista.
Dominam a nosologia da região as seguintes molbtias: o impaludismo, a febre hemoglobinúrica, o beribhl, a disenteria, a anciloetomíase, a pneumonia, além de outras entidades mórbidas de menor freqüência e a que adiante aludiremos, acompanhando tudo o alcoolismo".
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zon;u, curado facilmente nas enfermarias com um regime saudbrt.
rico de vitaminas, variado de frutos e legumes frescos.
O Dr. Walcott refere como seringueiros do Jaci-Paraná, zona
d;u mais assoladas pelo beribéri, aprenderam a se prevenir e a
tratar a doença, .com regime alimentar adequado. No hospital dr
Candelária ele é o seguinte; I) sopas de feijão, ou ervilhas, legu.
mes frescos,
ovos; 2) carne, de toda qualidade, mas !..lngrenta; 3) ovos, seis por dia, em geral; 4) leite de vaca, fresco, , .._
rias vezes por dia; 5) batatas, feijão, ervilhas e legumes
6) frutos frescos; 7) tegumentos de arroz, duas vezes por dia.
Será regime · abastado, de bom hospital, adequado ao tratamento. A profilaxia do beribéri deduz-se porém dele, pondo de
11obreaviso a quem se queira proteger da doença, com o cuidado
da própria nutrição. A educação higiênica, pelo exemplo e
pela
disseminação
filaxia do beribéri. desse11 conhecimentos úteis, fará muito pela pro-
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Em resumo: o beribéri é um fator de insalubridade da Amazônia, constante, embora com exacerbações, até de caráter epidêmico. Ele deriva de uma insuficiência iilimentar, por alimentos pobres de vitaminas, talvez alguns deteriorados, privados outros de
substâncias frescas. Previne-se e trata-se o beribéri resL tuindo ao
organismo, delas empobrecido, por uma alimentação adequada. Em
ordem decre11cente são estas as substâncias mais ricas dessa matéria essencial, as vitaminas. ao metabolismo do sistema nervoso:
I) levedo de cerveja; 2) ovos, crus ou pouco cozidos: 3)
miolos; 4) fígado; 5) timo; 6) rins; 7) coração; 8) ervilha; 9)
feijão; 10) favas; li) lentilhas; 12) sopas e purês de legumes;
13) pão preto; 14) leite; 15) peixe: 16) carne, pão, biscoitos, pastas
alimentares. Ajuntem-se, à escolha que se fizer, legumes frescos,
frutos, condimentos como limão, tomates etc., e se terá, na dose
conveniente, um regime salubre, com a possibilidade de variar, pois
a lista é bastante para todas as exigências.
Dir-se-á que o pobre seringueiro não tem
comer e, portanto, precaver-se contra o beribéri; nada disto para
nem ele nem os
Em qual dos dois acreditar?
São do mesmo Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz. Se o Segundo Relatório é mais recente, e é de sábio mudar de aviso, convém entretanto
dizer que o primeiro é que representa a observação direta do grande
sábio, queComissão.
não C3teve depois na Amazônia e apenas foi o relator da
Segunda
Sobre o assunto me detive tanto, não só pelo interesse dele, questões magnas de higiene, como porque, na imprensa diária, fui acusado,
nessa ocasião, de ter exagerado o alcoolismo da Amazônia e o mau
regime alimentar af usado pelos nossos infelizes patrícios, assim predispostos a todas a, desgraças endêmicas e epidêmicas da região. Passo
a acusação ao autor do Primeiro Relatório .
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patrões sabiam que isso seria necessário
•mpedir a doença: por isso, no trabalho
zônia, o problema alimentar sempre foi
com a propaganda e o conhecimento da
que será caminho de ser resolvido.

para manter a saúde e
desorganizado da Amadesleixado. Ele passará,
causa, a ser cogitado, o

As [eishmanioses. O maior mérito talvez da Segunda Comissão
Otw-J.Jdo Cruz. oa 5Ua viagem ao Amazona!'. fe>i ~\amar pela
~ d~ L~--idr..t! "n.n-a!. ~:i\) ~lh.N~ ~~
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m~io. Além dis..."'. Can~ Cha~ iôent.lficou_ clínica e mu:ro~
í:'C'1:'Íc:lii!eT't1:. ~ ~ettr.nin~"'\.~ dérm~ e m\JC\.~!'- l leis.hma-'

mKtadc

que 1!. 0\:' e-s.t~ .x~ t'l\.~~ ~'nhn"t~t\.' tnt.\-h.. ~f~"\.~
às injeçm ende>,-eoo~ de târt:u-t> em~tlCt'. d.1 in,-enç!h.' .k (.;;}...,.~';}\
Vianna. Leishmaniose também ficou provado ser a rspcmjtl. ~pê1:te
de úlcera papilomatosa, que sangra ao menor toque ou intervenção
curativa, idêntica à conhecida espundia, da Colômbia e de Venezuela .
Por fim, confirmou-se em numerosos doentes a excelência do
tratamento, em casos inveterados e até de localização mucosa, que
ao sul do País se afigu:ram resistentes à medicação antimonial.
Reclama Carlos Chagas ainda a atenção para um fato de
grande importância clínica e epidemiológica, que parece separar
a nossa leishmaniose trópica, do botão do oriente, a modal,idade
clássica, observada agora com demora por Wenyon, em Bagdã: aí
tem uma evo.ução cíclica, de cerca de ano, com tendência espontânea para a cura, tanto que se animaram os naturais a inocular
nas crianças para a prevenção de ulterior ataque da doença, sendo
definitiva a imunidade. Ao contrário, no Amazonas as feridas bravas duram anos infindos, cada vez mais profundas e extensas, sem
recurso natural. Eduardo Rabello, também uma autoridade, não
quer crer nessa dessemelhança e atribui que esses casos que nos trazem aos consultórios ou jazem nos hospitais, são uma seleção, de
entre inumeráveis outros benignos, ou talvez curados, não tidos
como de leishmaniose. De fato, Brumpt e Pedroso, num dos focos
mais provados pela leishmaniose, encontraram 90% de casos benignos, semelhantes ao botão do oriente e apenas 10% de formas
malignas, de localização cutânea e rrucosa. Só um exame completo
de todas as chagas, antes que pela resistência ao tratamento, antes
que pela perdurabilidade, ganhem o nome de feridas bravas, dirá
se a nossa leishmania trópica é diversa, como rigor, da sua homônima do oriente.
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Como qu" que 'ej,, ;denrif;oodo o m•l, eujo reméd;o I
,.b;do, é •6 eurá-lo, oom o oplk•ção d;vu/g•d• d., ;njeçõe, endo.
venosas e dos tópicos, de emético, como de protosan (Carlos Cha-

g.,), que eu,.m • Je;,hm,n;o,c, ., qu,;,, oté •go,., n.,,., ,.g;ô",
•ão
de•ronheód.,, ou têm hdo opcn., o/gum roro e fortuüo em.
prego.
Quanto à profilaxia, até o momento, não há mais do que essa
de,;nfeeção peJo '"'•mento, melhor " d;gno,r;ood, e eu,.d, em
pr;nefp;o, poupondo eopü•J e I'Obolho hum•no; não "' "be quo/
o inseto hematófago que propaga os corpúsculos de Wright.
A supressão das feridas bravas da Amazônia é um problema

"nÜádo do, m,;, premente,, porque o nOmero de enfenno, e do
;nváhdo, le;ro, DOr eJ.,, grov, de ob,tenção onero,. e lune.t• o
trabalho e, senão a vida, a saúde, naquelas regiões.
A pneumonia, doença rotineira e tolerada do nosso conhecimento, tem na zona equatorial um índice epidêmico desusado e uma
gravidade, que também desconhecemos. Gorgas denunciou o caso
no Panamá, onde assistiu a duas epidemias nos trabalhadores do
canal,
o dízimo mortuário igual a 10,5 por 1. 000 e 36,5%
do
totalsendo
dos óbitos.
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No Mode;,., em 1910, O•woldo Cruz ehamou • otenção P•n
a gravidade da pneumonia nessas regiões, onde chegava a matar
) 59,7% do, oeomer;do,. P;or ,;nd>o "' méd;oo, d• &r,.d, de Ferro
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M•de;,, e M•moré pub/kam dodo, re/at;v., •o ho•pü•J de Candelár;,, no, •no, de 191 0-11-12, onde "' /é que de 16. 305 h"'p;t,.
hzodo,, 222 lonm por pneumon;,, o que dá 13,6 por 1.000. De,..,

morreram 170, sendo 520 o total dos óbitos de todo o hospital nesse
período, o que faz, para a pneumonia, 32,6% da generalidade do
obituário e 76,5% dos acometidos pela doença.
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Não é preef,o eneoree., • v;rulêne;, da pneumon;, equato,
,;,/, onde exeede à de qu•Jquer do, m,J., re;n•nte, e do m•;o,

i:

/

número das doenças epidêmicas mais cruéis.

· ··~

·~

Exoee,b•ção do germe, ou dee.dênd, do org,n;•mo ;nlet•do,
para uma reação eficaz? Deve ser uma e outra causa: é própria das

.Il

fonn., ep;dêmko, d• Pneumon;, • ''"V>ção d• vhuJêoe;, do
pneumococo, aguerrido nessas passagens sucessivas por organismos

•em re,;,.ênd•; ., eond;çõe, de ;d,de, d;,,,.,;.,, e.tof•, •koor;,mo,
que diminuem a reação orgânica, tornam funesta a pneumonia.

'"~

Nos trabalhadores da Estrada de Ferro do Madeira Osvaldo

Cruz •tr;bu; rer oe.,;ão de ;nleeção o " r<co/he<em e/" à

cansados, em plena transpiração, nos trollrys que velozmente correm
mento.
•obre o' trdho,, •o e.;, d• noüe, eond;çõe, que l•eWt•m o re•lri•188
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Deve haver causas amda mais gerats. Pt:l~ \."'nd.._-...~ J..... .:-~'1-..'f
do dia as roupas não abrigam suficientemente, quando a temperatura cai com o sol, rapidamente, máxime num clima em que as
mudanças súbitas, como nos dias de friagem, ocorrem intempestivamente, com diferença de muitos graus. O hábito das libaçõe3 freqüentes nesses trabalhos coletivos. e até na solidão da mata. em
que o álcool é diversão e conforto, além do erro inveterado que
lhe confere, e mais ainda nas zonas malsãs, um falso prestígio tônico e profilático, deve ter grande responsabilidade.
Finalmente, os banhos frios ' noportunos, depois do cansaço
do trabalho, por isso sem a reação vasomotora adequada que impede o resfriamento, serão também outras causas propícias à pneumonia.
Em suma, todas evitáveis. com a educação higiênica: abstenção
alcoólica; proteção contra o resfriamento ve~pertino ou contra a
friag·em imprevista. pelas roupas de agasalho, nomeadamente · as
camisas de flanela, de bom uso. ou as sobrevestes de lã, .de fácil
aplicação; conhecimento dos funestos efeitos dos banhos, frios. com
o corpo cansado, dado o resfriamento fácil, pela dificuldade de
reação vaso motora. Deste modo se explica a morte de Alexandre
no banho do Cydno; quem não morre, resfriado, pode adquirir uma
pneumonia. E é esse infelizmente um hábito muito generalizado,
não só no Amazonas. como por todo o Brasil.
Muitos outros males existem pela Amazônia, que •por serem
comuns a outras zonas do País não dão por isso feição especial
por que entrem nesta resenha. Tais a ancilostomose, muito divulgada, chegando no Madeira o índice endêmico a 75% nos ,trabalhadores estrangeiros e a 90% nos nacionais (Oswaldo Cruz): dos
vermes causadores o Necator amrricanus prima sobre o Ancylostoma duodenale na proporção de I 0: I; as disenterias, predominando a bacilar sobre a amebiana. ambas de manifesto contágio hídrico; a varíola e o sarampo. a lepra e a sífilis, a houba . .. e outra.~
infecções, infelizmente ordinárias, na imensa infecção que o desleixo nacional deixa gafar o corpo imenso do País .
Para todas o remédio é sabido, de prevenção e cura, mas falta
a educação do povo e médicos numerosos e idôneos, capazes de
corrigirem, senão de obviarem, tantos males. A vacina; o uso de
água fervida, sempre que for suspeita a de bebida; o uso do calçado; a defecação em lugares de onde as larvas dos vermes não se
disseminem para as infestações; a aplicação do timol ou do óleo de
quenopódio; o salvarsan e o mercúrio para as avarias específicu,
guardando-se da confusão destas com a leishmaniose; enfim, o isolamento dos lázaros: são conselhos repetidos que só o dever de
clamar e reclamar, sem paradeiro, leva-nos a fazer uma vez mais.
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preocupaçõe~:

Naquele mundo do Amazonas tudo isto é nada, diante do
mal maior, que só ele absorve e domina todas as
é o impaludismo, que pela sua imensa disseminação, pela inten!la
gravidade de suas fonnas, faz tudo o mais bem mínimo, e se impõe,
só ele, como todo o problema sanitário da Amazônia.
O MAIOR MAL

E a maJá,;a. S6 ela é eau,. da deva.tação .em weeedente, que
assola aquelas
e lhes dá a fama sinistra. Levas e levas de
imigrantes, que a cobiça conduz pelos seus rios, ao recesso de suas
florestas, nenhum escapa ao ataque; o maior número, senão lodos,
às vezes, não escapam à morte. Salvam-se acaso os que fogem,
se não vêm a morrer pelo caminho.
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Na maior parte das zonas devastadas não há população autóctone. Crianças não existem por aí, ou têm os dias contados. Não
se conhecem pessoas nascidas no lugar: são adventícios e estes,
cento por cento, pagam o tributo à infecção, que de tão severa faz
dizer a todos: "só tenho baço". Não existe saúde na terra.
o
depoimento resumido e provado de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas,
H. P. Belt, Carlos Lovelace, Joaquim Tanajura. . . e de quantos
se têm aventurado nestas malditas paragens.

~

Os números confirmam as palavras: dos relatórios do serviço
médico da Estrada de Ferro Madeira e M amoré colhem-se dados
terrificantes: em meses de 1907, 75% dos empregados estiveram
doentes; em outros de 1908, a malária era causa de 90% das baixas; em 19 I O, numa média de 3. 045 trabalhadores, há 4. 603
entrados no hospital por febre, e em 19 I 1 dão-se 5. OI 9 ataques
de sezões nos 4. 456 operários, o que faz a proporção respectiva de
151 e 112% de doentes! Se raríssimos escaparam à malária e ao
hospital, muitos voltaram a ele várias vezes e pela mesma causa.
Esse impaludismo é de todas as formas conhecidas, e de gravidade h veu, <xcepdonat na vila de S. Felipe, no elo Juruá,
narra o Segundo Relatório Oswaldo Cruz, faleceu de malária, no
primeiro semestre de 1911, segundo dados do registro civil, 50%
da população, que era de cerca de 900 pessoas. Os sezonáticos crônicos abundam, sendo às vezes o índice endêmico obtido pela percussão do baço nas crianças, de 80% (Carlos Chagas).
As febres resistentes à quinina, que vira Neiva, pela primeira vez, no Xerém, são muito freqüentes no Amazonas; se Oswaldo Cruz e Carlos Chagas discordam no explicá-las: raça especial de paca.Jto,, pac, um, doente. !catado. lnMJclentemente e cuja.
hematozoários adquiriram relativo mitridatismo à quinina, para o
outro, o fato é que apuraram numerosas observações: às vezes serão
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precisas doses avultadas, de quatro a seis gramas, para o efeito
terapêutico.
Aspectos inéditos tem a malária da Amazônia. O Dr. H. P.
Belt, médico da Madeira e Mamoré, escreveu num relatório, em
1908: "Com o resultado do tratamento constante, investigaçõr.s e
autópsias, fiquei convencido de que os enfermos sofrem, não somente de uma das formas mais malignas da malária, como também
de que há um fator que complica a doença, o qual não é encontrado em nenhum livro, e que eu saiba não é conhecido jlm nenhuma
parte do mundo" .
Esta doe nça é caracterizada por "intensa e perniciosa anemia,
rápida congestão do fígado, baço e estômago (o baço e o fígadCl
atingem rapidamente um tamanho enorme), uma fraqueza física e
debilidade fora de toda a proporção para a altura da febre, uma
inchação nas juntas do corpo e uma paralisia parcial dos nervos motores e sensitivos. A quinina não prevenia tais ataques. nem os
curava e só em grau diminuto lhes modificava a intensidade.
30 a 50% dos homens introduzidos na zona eram invalidados pela
doença, mensalmente, e tratados no hospital e na linha, e 40 a 75%
dos naturais da região".
Está aí já denunciada a resistência à quinina, que Oswaldd
Cruz comprovou em 191 O, e talvez novas modalidades clínicas do
impaludismo, confundidas com o beribéri. "Considero de máxima
importância que esta moléstia seja cuidadosa e cientificamente estudada", conclui o Dr. Belt. Foi o que, com a competência que lhe
sobeja, começou a fazer Carlos Chagas.
Com efeito, da excursão de 1912, novos aspectos clínicos foram
conhecidos às sezões e talvez um novo parasito, ou variedade nova
do hematozoário da quartã, descoberto por este sábio: ainda não
foram publicados os estudos compiementares. O relatório (Segundo Relatório Oswaldo Cruz) adianta, porém, novidades clínicas
da maior importância. Tais são os complexos nervosos de "paralisia
ascendente, não raro comparável à de Landry", "de diplegia cerebral com contratura generalizada, verdadeira síndrome de Little",
"sinais cerebelosos, como tremor generalizado, titubeação na marcha, queda em retropulsão etc.", nos quais todos foi encontrado o
plasmódio da terçã maligna, o que significa, corno juízo de Carlos
Chagas, "que a malária atuando sobre o sistema nervoso central
determina o aparecimento de síndromes motoras Que não se distanciam muito das ocasionadas por outros fatores etiológicos".
No Acre o mesmo competente observador encontrou ca.c10~ de
sezonismo com edema dos membros inferiores, pré-tibial, do tronco,
às vezes generalizado, sem perturbações motoras ou "sensitiva.-.
apreciáveis, senão uma ou outra vez pequeno embotamento da sensibilidade", que ao menos pudessem fazer admitir a ingerência do
/9/
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beribéri. Esses casos são formas graves da quartã do Acre. de marcha precipitada, por isso talvez confundidas, senão indevidamente
chamadas beribéri galopante. O 1utor que a este considera lendário, tirou a limpo que tais casos da quartã acreana não aprt"sentam os sintomas diferenciais, polioevríticos e cardíacos.
Portanto, não s6 gravíssimas e fatais formas de malária. ~
algumas que ~ó aí foram ob~rvadas, ma! uma di<;o;eminação tão
ampla do impaludismo que a Amazônia, só por esse flagelo, merece
a fama sinistra que possui, de "matadouro humano". Haverá aí mesmo tais e quais regiões mais insalubres umas do que outras: o Acre
por exemplo, na própria Amazônia, tem o apelido popular de "campeão da morte''; é uma sobrelevância, que não absolve os outros
rios tributários do Amazonas e as terras que eles encharcam, da
culpa assassina.
Como prover a essa inominável desgraça?

•id•, que ;.,o ope"m, em eon.eqüônd>' m•t" dwub•d"' ""
p><>ximid•d.,, que ,nmento"m o p•lude de •u• eontribuiçõo pede águ" e a_u< d<>apa<eód" doU<am-na à mingua eontm a
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A Higiene é uma ciência de aplicação': não pode ter fórmulas feita~
para todos os casos, senão que aceder à solicitação particular de
cada caso, que terá adequada solução.
As campanhas antipalúdicas não são as mesmas por toda a
parte, onde têm sido tentadas e realizadas, sempre com êxito. 1'?..
um truísmo sanitário. Este êxito se condiciona sempre à satisfação
das exigências locais. Prefigurar, portanto, um plano geral seria
desconhecer a causalidade mesma desse bom êxito.
Contudo, três ordens de medidas profilátic:as permitem amplamente combater. senão debelar, o sezonismo; a aplicação proverá
as variantes particulares aos casos regionais. São elas:
a) obras hidráulicas. que enxugam os pântanos ou derivam
águas paradas, onde se criam os mosquitos transmissores; b) proteção mecânica da habitação contra a invasão dos mosquitos perniciosos; c) proteção individual contra o germe malarigênico, inocu}ável ou inoculado por esses mosquitos.
a) Em região tão vasta e de águas tão infindas não pode sequer ser considerado o caso do saneamento hidráulico senão a trechos, por onde lentamente o povoamento se vai fazendo e o empirismo, à custa de muita dolorosa e prolongada contribuição de
vidas humanas, vai aprendendo a derivar as águas estagnadas para
os cursos dos rios, ou impede que elas se venham a juntar nas imediações. A afirmação tão repetida que "a malária recua diante da
civilização'" é verdadeira, e exatamente por isso. São obras de saneamento realizadas involuntariamente pela força das necessidades da
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Fig. \

Mostra a formação dos perigosos pântanos após as cheias dO!I
rios. A, nível das águas na vazante, V; B, nível das águas na
enchente, E; C, pântanos marginais ou igapós 1, que ficaram.
depois das cheias.

Convém entretanto insistir sobre uma condição que se rea\iz.a
f,eqüeotemente por todo o eaoto no Br.,\1, quando o• rio• enohem
e "' derram•m •lóm da> m,gen• "" planid" dreundante•- com
a vasante, as águas descem ao nível
mas as que tran!l·
bordaram, e não podem retroceder, encharcam o solo por semanas
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e meses, formando perigosas lagoas,
transmissores certos de malária.

viveiros de infinitos mosquirOl.

a.~sim de área cultivada, com esses terrenos aproveitados, outrora
brejos que infestavam a região.

São •• Igapó, da reg;ão amazõn;ca, ., lpu.;,., da reg;ão do
S. Fcanc;,co, mata ou c'""co úbeic;nho, inundado pc/a. onchoorn
c con,.;rufdo, •m pânrono, ''-mondo,. São • c.u,. co""'"'' po,
q..,, dopo;, da. cbo;.,, c.mpo;om ., •ozõe, - • ca,n,;,,do, coma
"' diz oo '<rtão do Bob;o, fanro • d;,.,m;noção op;dêm;" ''"
besta
do. pwg,..,,;,., "'molho a fnva.ão po, um IObanho do.,m.
"'""·
Ournu voz,, - o o co,. ê comum a num""'"' ourro, rio, do
Bca,f/ - ., água. quo d"com d., vortonro,, úbance;,., oo moo.
fooh., p16x;m.,, acomolam.,. om b10jo, jooro ' ' m"''"' d.,
co.,., d'água, qoo ' '" alfmonram po, fnfflr,.ção /cora. A água d.,
rio, co,,., a do, b,.j., lonramonre "' fnffJr,a, ma. com a, conrri.
bofçõ., con"anr., quo IOcebo, con"fro;•., om pa/udo P<nnononro,
foco do anofolfn., o do
ao lado do rio, jonro da.< povooç<;e,
riboirinh.,.
A
malária do, var., do rio Pardo, Joqu;r;nhonha, Mu.
curi, Doce etc., não tem outra origem.
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Fig. 3 -

Valas ou ladrões L escavadO<; de espaço em espaço, perpendil
cularmente ao curso do rio; sangram os brejos, e os saneiam,
dessecados .
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Ffg. 2 -

B,.j., B fonn•do, •o longo d., m"''"' M do rio R "''"
águ.,
do,cem
d., coco.,.,
E • •ojofl., • fnt;Jrração lonr,
o que qoo
produz
os pântanos
marginais.

o,., orna pequena ob,. hfdráoJfc,, donrro d., po.,fbf/fdad.,
do lodo, •• habft""'" de.,., zona,, con,f,te om <.cavar, P<rpen.
dfculannonte ao vo;o d'água, om valo ou rego quo comuo;q.., o
b10jo, a ;poo;,., o ;gap6, com •
<angJ>ndo o pântona,
quo " "gota po, .,,. derivação, fác;J do mante, com alguma vfg;.
lânda. &,, ""'<rodou,..,. oo lad,;;.,, ''"ematfcamenro fo;ro, ao
longo do, rio,, nnoariam ., '""' m.,g;.,;,, com • <norm, van.
!agem do tom., po.,fvoJ a coltuoa do!.,, do grando ube,dado. Fa.
zonda. do """'''"' do Jo.o;,;nhonho ou do Pndo dop/icnam

co"""''·
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ck> exemplo. !'eria

impalud~ .'

b) Outra, tão grande e mai!l íntirr. a ao homem que procura
essas regiões, é a questão da habitação. Carlos Chaga.<~, da maior
autoridade neste assunto, diz, com propriedade, que a malária é uma
infecção doméstica. Ao cair da tarde, quando o homem procura
a sua morada para o descanso, também as anofelinas se recolhem a
estes pousos: raras pela disseminação no campo, durante o dia quando por exceção podem também picar - a densidade anofelínica aumenta espantosamente à noitinha, chamados os mosquitos
pelas luzes, pelas vozes, pela presa que eles procuram para seu sustento. A habitação é, portanto, a ocasião principal da infecção palustre. Entretanto as nossas casas concorrem, pela absoluta falta
de precauções, para abrigar os mosquitos, para lhes facilitar a tarefa de incômodo insuportável e, pior, de transmissão infectuosa,
durante a noite e no desamparo do sono. O mosquiteiro individual,
sobre a cama, corrige apenas em certos momentos essa espantosa
imprevidência, que devia ser emendada comp:etamente, na habitação à prova de mos(!uitos. Do mais humilde rancho de seringueiro
no recesso da mata, à casa dos patrões à beira dos grandes rios, b
faustosas fazendas de criação ou lavoura do interior do Brasil, a~
Jado pelo sezonismo, nenhuma precaução é tomada neste sentido.
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Ent"'•nto
o mo;or número de hob;toçõe,, d., m,;, mode"" à, m,;, •b'·" •d.,, " med;d., prof;látk., ,.,,;,m de umo
execução ,;mpJe, e b""'· Env;d,.çomo, " joneJ., contro o >ento,
,.,,;, melhor que " '"de;,,.mo, de "•me cont" o' mo,qu;to,,
Onde eJ.,e obundom,
conforto
de saúde. per;go,.,, • med;d, "' ;mpõe como recu"o de

II

A carnponho de "•comento q•" pennü;u o eon"rução do E•'"d' de Forro Made;,. e Mornor< deu à Arnozãn;, "" lição dc
Jcoisas sanàárias, ;ne";rnóveJ, Que lo; demo""''' como dentro de,.,
e.,.,, à prova de rnosqu;to, não '<I o
ero po,Jvel, como
• g•ronba ero '"'oluto contro •
francorneme que o homem pode v;ver oqu;, nurno e.,, cercodo de teJo
duronte •no,, com perfeüa "úde, e ""''"" Que nenhum, J;g•ção
têm com • Cornponh;,, j; corneçarom • con,.ru;, '"" "'"
proteg;d., .. (Dr. Lo>eJoce). A odm;n;stração do E. de F. Mode;,.
e M..,or< dero o exemplo, con,.ru;ndo borr.côe, po" l<obolho.
dor., no rne;o do t;nho, "'" ;n d;v;du,;,, olojornento por, ernp,.
godo,, ho,püo;,, "'" do pe,ooJ '"per;o,. . . lod., ''" ,;rnpJe,,
apen.,
"''""dod., por tçlo de "•me contro " ;ncu,.,õe.
cômod.,,
dos
mosquitos
perigosos.
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confor~o"Verincou~e

'"'"ri•.

E,, per'""ão do <>ernPJo deve ''" ojudodo pelo propogondo
e pelo ouxiJ;o r;,col do Estodo, dondo • ;.,nção de ;mpo"o' à..
teJ., mü;m<"k" de "'me ( rnoJh., de I • l \; rnm) de ferro ou,
lolvez melhor, de orome de cob,, rneno. OloeóVeJ pelo um;dode e
portonto rn,;, durodouro. A Booth Steom,h;p C.•, empr.-,, de
novegoção que rerve o Amozon.,, deu e.te outro lou.;,., exemplo,
protegendode
"' conforto
""' nov;o,
; telo
de cob,. lronçodo, com mognWeo,
resultados
e de
garantia.
c) Nem >ernp,. " pode de.•ecor o pântono, v;veho de mo,.
qu;to" nem "mpre pode • hum;ldode do lroholhodor no •do do
m01, proteger.,. • "•me tronçodo ... é então que deve ;nterv;, •
profHox;, "'P<cffko, • pr.,enção lnHmo, • quinização,
'<cu..,.
herõ;co e dec;,;vo; heró;co como P'<venção, dec;,;vo corno cu,.,
porque •o lodo do qu;n;zoção prof;J;r;c, não " deve """""
do qu;nlz.ção ''"pêut;.,, lombém profüór;co, po;, que o ''"•mento
específico é a desinfecção do impaludado.

~

Quonto à prevenção, de.de l 899, depo;, d., obrervoçõe, de
l(och, em Amb'"'"'· no Üho de Jovo, que se tem ,;,.em.,;zodo o
ernp,.,go ptofHábco do qu;n;n,, com "'""•do, rnorov;lho,o,; •
d;'<us,;o é open., do mone;,. de u.o e do quom;dode de do,.,
cessos.
Frosh, bemonn, Plehn, Ceu;, Sov.,, Sergent. .. têm o' ""' proA con,.rução do conoJ d< Ponomá peJo, •mer;cono,, quo •6
pelo P•ofdox;, •nHpolúd;co pôde •er fdto e ond, forom ernpf<.
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gados todos os recursos científicos de prevenção. deveu a esta, nomeadamente, o melhor da sua eficácia. t o depoimento de Gorgas:
"cerca de metade de nos-;a força con~iste na dose diária de quinina
profilática".
A nossa experiência já pode falar com segurança. Oswaldo
Cruz e Arthur Neiva protegeram assim cerca de 3. 500 operários
que trabalhavam na zona da E. de F. do Rio do Ouro, no abastecimento de águas à capital, dando-lhes diariamente 50 centigramas de quinina.
Para a malária do Amazonas, Oswaldo Cruz reconheceu a necessidade de elevar a dose a 75 centigramas, ou mesmo um grama,
o que foi, sempre que possível, executado na Madeira e Mamoré,
onde, desde o começo dos trabalhos, se fez a quinização preventiva.
Diz o Dr. Lovelace (relat. cit.): "Um dos resultados mais relevantes do serviço sanitário tem sido a educação, não só dos nosso~
próprios empregados, como dos habitantes em geral desta região,
para a profi.axia particular da malária. Em lugar do preconceito
rotineiro contra a quinina, que antes existia, reconhecem agora o
valor precioso dessa droga". "O resultado mostrou não só uma redução dos casos de malária, como também uma modificação considerável na malignidade do tipo. fazendo com que os casos perni- ,
ciosos tenham desaparecido. Deve ser lembrado que uma quinização praticada duma maneira teo ricamente perfeita. entre todos
os habitantes de qualquer região, resultaria a extinção da malária
naquele ponto".
:
Carlos Chagas, cujas opiniões têm tanto peso, admite que
doses muito menores são indiscutivelmente eficazes: pôde no Amazonas proteger-se, e tem como proteção química eficaz doses modestas de 25 centigramas diários . ~ Aliás será mister a observação
Por lealdade, embora inabalavelmente convencido do valor profilático da quinina, devo citar uma opinião recente, discordante. t conhecida a terrível gravidade da malária da Macedônia, que, ainda agora.
na Grande Guerra, fez maiores males aos exércitos aliados do General
Sarrail, do que todos os seus inimigos juntos. Formas clinicas da
maior gravidade e a maior infecciosidade possível. Os mosquitos agridem aos soldados em nuvens tão densas que, muitas vezes, a milo
levada ao rosto para os afastar retira-se ensanguentada. Essa "den~i
dade anofelínica" (Niclot), isto é, quantidade enorme de vírus inoculado
iterativamente, por tantíssimos mosquitos, não seria causa de in~uce,1 o
da quinina preventiva? t a opinião de P. Abrami - tanto é regra que
se procura o motivo da exceção - o qual afirma ter ela falhado n.u
doses de 0,25 e 0,50 centigramas, alternadamente.
Entretanto, C. Garin, professor de medicina em Lyon, e que, como
o seu colega, serviu nessa expedição, diz que a quinina preventiva, na
dose de 0,30 centigramas, na época apropriada, é uma excelente medida
"pois que retarda o aparecimento da doença e lhe diminui a gravidade".
Este último observador depõe também: "Apesar de toda.~ lU injunções e da vigilância dos chefes, a quinina preventiva nem semrre foi
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