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Data: 15/05/1990 

 

 

Fita 1 - Lado A1 

 

 

DN - Entrevista com o professor Aloysio Veiga de Paula, no dia 15/05/1990, na cidade do 

Rio de Janeiro, para o projeto Constituição de acervo de História Oral sobre a Tuberculose 

no Brasil, da Casa de Oswaldo Cruz. Entrevistado por Dilene Raimundo do Nascimento e 

Lorelai Brilhante Kury. 

 

DN - É, Dr. Aloysio, então a gente... o senhor terminou a, a Universidade, a Faculdade de 

Medicina em 27... 

 

AV - Em 1927 me formei, em dezembro de 27. 

 

DN - Isso. Então a gente queria que o Sr. contasse pra gente um pouco as suas primeiras 

experiências com a faculdade, com o ensino, enquanto aluno na faculdade. 

 

AV - Eu já tive a ocasião (já está depondo ou não?) 

 

DN- Já. 

 

AV -  Eu já tive a ocasião de fazer referência ao meu curso médico. Como o curso médico 

naquele período de 22 a 27 era muito deficiente, porque os professores eram escolhidos 

muito mais pelo... pela sua importância social, pelo seu prestígio, como era o caso de vários 

professores nossos. Então, o ensino era muito deficiente. Na deficiência do ensino, havia 

alguns grandes professores: Rocha Vaz, de quem eu fui interno e depois assistente, Miguel 

Couto, Aloysio de Castro, Afrânio Peixoto. Eram grandes nomes. Mas o ensino era 

puramente verbal, era um ensino teórico, porque não havia o hospital de clínicas como há 

hoje. Nós dispúnhamos da Santa Casa de Misericórdia, um belo edifício construído no 

Segundo Reinado, embora sua fundação fosse mais antiga, mas era um hospital obsoleto. 

Depois o Prof. Rocha Vaz, no governo Bernardes, anexou o Hospital São Francisco de 

Assis, na avenida do Mangue, já em melhores condições. Mas o ensino médico era muito 

precário. De modo que a minha recordação do ensino da medicina pode ser marcada em 

duas direções: a falência da clínica e o nascimento da pesquisa e do método científico. 

A clínica se ensinava na faculdade, mas o método científico estava em Manguinhos. Então 

nós olhávamos pra Escola de Manguinhos como o que ela foi e o que ela é, o maior centro 

                                                           
1 Legendas:  

- Aspas: Citações, títulos de obras, abrasileiramentos; 

- Itálico: Palavras estrangeiras citadas textualmente; 

- Sublinhado: Palavras ou expressões citadas com ênfase; 

- (?): Trechos, expressões ou palavras ininteligíveis ou inaudíveis. 

- "...": pausas ou murmúrios durante a entrevista. 

"... ...": pausas longas durante a entrevista. 
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de pesquisa médica do Brasil. Foi ali que nasceu, verdadeiramente, a pesquisa científica. 

Mas o estudante de medicina tinha que optar: ou ficava na faculdade ou ia fazer o curso de 

Manguinhos, o que significava ele se dedicar a uma carreira de pesquisador fora da prática 

de medicina. Então, no meu curso médico, o que havia no Rio de Janeiro - que era a capital 

cultural do país e o centro da melhor medicina brasileira - o que havia era essa dicotomia. 

Então, o estudante de medicina ficava preso à clínica, cujas deficiências eram evidentes, e 

ficava sonhando com a pesquisa científica, que só era possível a alguns poucos que iriam 

se dedicar realmente à pesquisa sem qualquer preocupação de ordem profissional. 

 

DN - E na Universidade, quer dizer, o Sr. já se orientou para o ensino? 

 

AV - Já, desde cedo me orientei para o ensino. Porque eu senti, desde estudante, a vocação 

do ensino. Porque eu comecei a freqüentar a enfermaria do Prof. Rocha Vaz, que era de 

clínica médica propedêutica. Como você sabe, propedêutica significa preparação. Então, 

havia uma cadeira de clínica médica propedêutica, em que se iniciava o aluno no exame do 

doente. E eu ingressei, no quarto ano, no serviço do Prof. Rocha Vaz. Mas o Prof. Rocha 

Vaz fazia com que os internos, estudantes de medicina já começassem a ensinar. Então, 

quando eu cheguei ao quinto ano, já tava ensinando os alunos do sexto ano. Quando eu 

cheguei ao sexto ano já tinha desenvolvido esse pendor para o ensino. E em 27 eu me 

formei, mas em 28 fui para Campos do Jordão, porque fiquei doente, fiquei tuberculoso. E 

lá então, eu me dediquei cem por cento à prática médica, à prática tisiológica. Lá eu me 

formei tisiologista. E eu fiz em Campos do Jordão o que hoje se chama residência médica.  

Fui trabalhar em hospitais, em sanatórios, em dispensários e aí aprendi a especialidade 

Tisiologia, divorciado do ensino. Porém, o Prof. Rocha Vaz foi a Campos do Jordão, com 

uma filha doente, e nós continuamos a manter os vínculos com o ensino. E quando eu voltei 

para o Rio de Janeiro, em 1933, ao mesmo tempo que eu ingressava na Inspetoria de 

Profilaxia da Tuberculose, eu ia trabalhar na clínica propedêutica do Prof. Rocha Vaz, no 

Hospital São Francisco de Assis, onde eu ensinava tuberculose, onde eu mostrava os rumos 

novos da Tisiologia. Então, o ensino sempre foi ligado à minha vida. E talvez a vocação de 

ensinar é a tal necessidade de comunicação que o homem tem.  

O homem tem necessidade de se abrir, não pode ficar dentro de si próprio, seno ele seria 

um esquizofrênico, que vive dentro de uma muralha. E essa necessidade de comunicação, 

o ensino oferece ao máximo. Por isso ensinar é uma vocação. Não se inventa professor. O 

professor nasce e se aprimora. Mas se ele no trouxer em si esse instinto, esse gosto da 

convivência, da transmissão de conhecimento e esse gosto também de aprender, que é 

permanente, porque é ensinando que se aprende. Aliás, existe um expresso latina, um 

provérbio latino: Doscendo, Doscetur, Doscet, quer dizer, como o latim permite a voz 

passiva empregar o mesmo vocábulo, se diz, de uma maneira mais concisa, que é ensinando 

que se aprende. Então, o ensino é indissociável da necessidade de transmissão de 

conhecimento e da necessidade de aquisição de conhecimentos. Então, o professor é um 

homem atualizado, porque ele está em contato com as gerações novas, está em contato com 

seus jovens alunos que estudam e que lhe perguntam e que motivam a permanente 

curiosidade do professor. Se ele não tiver essa capacidade nunca será um bom professor. 

 

DN - É, Dr. Aloysio, ainda na, na universidade, o Sr. teve contato com a tuberculose? O 

seu estágio era na clínica médica propedêutica... 



 
 

5 

 

 

AV - ... na clínica médica propedêutica. 

 

DN - Aí já existia o ensino da tuberculose? 

 

AV - Não, no. Aí eu, eu ao mesmo tempo que estava na clínica médica propedêutica, estava 

na Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. 

 

DN - Isso depois de formado? 

 

AV - Depois de formado. 

 

DN - Antes de se formar, não? 

 

AV - Antes de formar, a única experiência que eu tive com a tuberculose foi em mim 

próprio. 

 

LK - O Sr. entrou pra, pra tuberculose, pra carreira de tisiólogo por causa da sua 

tuberculose? 

 

AV - Sim Sra., eu ia ser cardiologista. Agora, como fiquei tuberculoso, fui aprender 

tuberculose. 

 

DN - A doença veio assim que o Sr. se formou? 

 

AP - Recém formado. Com um ano de formado. 

 

DN - E, e nesse momento, Dr. Aloysio, o Sr. fez a opção por tuberculose, a partir da sua 

própria doença. 

 

AV - Isso. 

 

DN - Como que a tuberculose era vista nessa época? 

 

AV - Muito mal vista. Quando eu cheguei ao Rio e disse que me propunha a curar 

tuberculose, todo mundo ria, pensava que era piada. Porque tuberculose era considerada 

doença incurável. E os médicos que tratavam de tuberculose eram considerados uns 

visionários, quase que uns marginais. E justamente o que eu trouxe de credencial como 

tisiologista prático é o fato de ter sido egresso da universidade. Então, isso conferiu àquele 

jovem tisiologista, que começava a carreira no Rio de Janeiro, um aval universitário que, 

em geral, os médicos práticos não tinham. Aí, então, com a minha experiência pessoal, com 

o passado universitário, eu me credenciei à prática tisiológica no Rio de Janeiro. E 

certamente tive êxito, porque eu trazia uma experiência pessoal, uma experiência de massa 

porque trabalhei em Campos do Jordão quatro anos, que era naquele tempo chamada de 

"Tisiópolis", cidade dos tuberculosos. Porque Campos do Jordão eram sanatórios e 
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pensões-sanatórios. Porque os doentes que não tinham vaga no sanatório, iam para uma 

pensão e lá se tratavam também com os médicos do local. 

 

DN - E como é que o Sr. se sentiu com a doença, com a sua doença? 

 

AV - No começo muito assustado porque pensei que ia morrer. Minha... Eu tive uma forma 

muito grave e tive um mês entre a vida e a morte. 

 

DN - Isso ainda no Rio? Ou já em Campos do Jordão? 

 

AV - Já em Campos do Jordão. Eu fui pra Campos do Jordão porque meu caso se agravou 

muito aqui no Rio. Fui pra Campos do Jordão como última esperança. E lá, durante os três 

primeiros meses que estive, passei muito mal. Depois meu organismo reagiu e eu aí, então, 

passei a ver a tuberculose com otimismo. Porque se eu podia ter me curado eu mesmo, 

porque não poderia curar os outros? Eu aí verifiquei que a cura da tuberculose, naquele 

tempo, dependia do próprio organismo. Era a chamada força medicamentosa da natureza, 

Vis Medicamentrum ex Natura Então, a gente só se curava se tivesse capacidade de se 

curar. Ainda não ... O tratamento era um tratamento indireto, colocava o doente em 

condições pra poder se curar, mas ele é que se curava. Não havia remédio. Havia tentativas, 

como o pneumotórax, como o tratamento cirúrgico, de colocar o doente, o pulmão em 

repouso. Mas o próprio organismo é que ia se curar. Se ele não tivesse essa capacidade, ele 

não se curaria. Então, a mortalidade era muito elevada, era em torno de 80%. Somente 20% 

se curavam pelos meios naturais. Então, era o tempo que floresceram sanatórios no mundo 

inteiro. E o brasileiro que tinha dinheiro ia pra Suíça, o que não tinha dinheiro ia pra 

Campos do Jordão, ou pra Belo Horizonte ou pra Correias. E aí houve um fenômeno muito 

curioso. Em Belo Horizonte a Faculdade de Medicina foi criada por médicos tuberculosos 

que lá se curaram. Houve uma, houve uma espécie de migração de valores do, do centro 

pra periferia, para os lugares de bom clima. E Campos do Jordão que foi... era uma cidade 

dos tuberculosos, hoje é uma cidade de turismo, como são as cidades suíças Davos Flatz, 

Leysin que eram centros sanatoriais e hoje fazem esportes de inverno, porque o tratamento 

da tuberculose mudou o prognóstico da doença. O tratamento atual, você entende. 

 

DN - É, esse curso de especialização, em Campos do Jordão, o Sr. fez após a recuperação, 

a sua recuperação? 

 

AV - Sim, aí a... foi sendo feita pari passu. 

 

DN - Quanto tempo, mais ou menos, o Sr. ficou doente, Dr. Aloysio? 

 

AV - Eu fiquei doente mesmo um ano, um ano. Mas já no, já no, no segundo semestre eu 

já comecei, orientado pelos meus médicos, a trabalhar nos sanatórios de tuberculose. A 

princípio no laboratório. Depois no dispensário. E, passado um ano, eu já me sentia curado 

e fiquei mais três anos para me especializar. Isso é que me deu uma grande bagagem, 

porque eu tinha à minha disposição aquele riquíssimo material. 

 

DN - O curso era dentro do sanatório mesmo? 
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AV - O curso era prático, era um curso sem nome. Era a verdadeira residência médica como 

se faz hoje. Quer dizer, o jovem médico orientado pelos médicos mais experientes, que lhe 

transmitiam as suas experiências. E ali, em Campos do Jordão, fizemos um centro de 

estudos, líamos revistas, estávamos em contato com a medicina internacional, através das 

revistas médicas, através de visitas de médicos ilustres que iam a Campos do Jordão. 

Campos do Jordão realmente foi um grande centro tisiológico. E os médicos de Campos 

do Jordão se projetaram no Brasil inteiro. Basta dizer que Raphael Paula Souza foi médico 

de Campos do Jordão, diretor de Sanatório de Campos do Jordão e eu trabalhei com ele, 

naquele tempo também. E Paula Souza já tinha preocupação médico-social. Enquanto os 

outros médicos eram clínicos puros, com os quais eu trabalhava, já Paula Souza era um 

visionário. Ele queria fazer sanatórios-colônias, ele queria botar o tuberculoso pra 

trabalhar. Ele mesmo começou a fazer esporte, começou a jogar tênis, ensinando que um 

tuberculoso curado podia ter uma vida esportiva e uma, e uma vida social normal. Esta era 

a visão do Paula Souza que depois ele trouxe para a Campanha que ele criou. 

 

DN -Quer dizer, e depois do curso, depois desses três anos de curso, o Sr. voltou pro Rio? 

 

AV - Em 1933. 1933, no dia de São João, 24 de junho, eu abri meu consultório na Travessa 

do Ouvidor. 

 

DN - E a Inspetoria, Dr. Aloysio? 

 

AV - A Inspetoria, eu fui nomeado para a Inspetoria no fim do ano, porque eu era muito... 

 

DN - De 33? 

 

AV - 33. 

 

DN - No fim do ano de 33. 

 

AV - Eu fui... fui nomeado pelo Dr. Carlos Sá que se tornou um grande amigo meu, era 

uma amizade de família. E o Carlos Sá me convidou pra ir trabalhar na Inspetoria de 

Profilaxia da Tuberculose. E lá eu me fiz amigo de todos aqueles médicos que lá 

trabalhavam, Genésio Pitang, Alexandre Stockler, Ary Miranda. Fizemos... eu fiz amizade 

com aquele grupo todo. E como eu era muito trabalhador, quando veio a reforma dos 

centros de saúde 21), criada pelo Barreto e Fontenelle, que se instalou o dispensário na Rua 

do Rezende 128, eu fui convidado pra dirigi-lo. Mas já tendo passado pela Praça da 

Bandeira, que era o coração 32) da Inspetoria da Profilaxia da Tuberculose, embaixo da 

Estação Lauro Muller, não é isso? Foi lá que eu comecei. Dali fui pra Rua do Rezende. 

 

                                                           
2(1) O depoente se refere à reforma dos Centros de Saúde, efetuada em 1934 por Jordão de 

Barros Barreto e J. P. Fontenelle. 
3(2) Neste momento o depoente bate com os dedos na mesa. 
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DN - Antes de, de ir pra Campos do Jordão o Sr. já teve experiência com, com, com 

emprego? O Sr. tem um concurso... 

 

AV - Não... 

 

DN - ... pro Corpo de Bombeiros? 

 

AV - Sim, eu antes eu tinha sido interno da assistência pública e fiz concurso pra médico 

de bombeiros. Tirei primeiro lugar, mas fiquei doente e tive que sair. 

 

DN - Então no chegou a assumir? 

 

AV - Fiquei interinamente uns três meses. Mas depois tive que deixar. 

DN - Aí, voltando de Campos do Jordão, o Sr. abriu um consultório particular e já entrou 

pra Inspetoria? 

 

AV - Entrei no mesmo ano. 

 

DN - A partir daí seu trabalho foi na Inspetoria e consultório particular? 

 

AV - É, e também na universidade. Porque eu voltei de Campos do Jordão com uma saúde 

de ferro (risos). 

 

DN - Com a maior disposição (risos). 

 

AV - Com uma capacidade de trabalho que eu hoje fico até com saudade de que eu era um 

monstro de trabalho. Porque? Eu trabalhava na enfermaria do Rocha Vaz, trabalhava na 

Inspetoria de Tuberculose e ia pro consultório. E jantava no consultório. Eu só saía do 

consultório às 10 horas. E o pessoal caçoava que, que a Casa da Banha, quando queria fazer 

reclame, mandava fazer fotografia dos doentes no meu consultório, na fila, me esperando. 

Que eu dava consulta todo dia, inclusive no sábado e até às 10 da noite. 

 

DN - De sábado? 

 

AV - Aos sábados, inclusive. Somente depois que eu entrei pra Universidade é que eu 

maneirei as minhas atividades profissionais. Porque depois, depois de anos de atividade 

prática intensiva eu tive saudade da universidade, das aulas, das conferências. É verdade 

que eu já tinha atuação na Sociedade de Tuberculose, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, 

mas eu sentia saudade da universidade. E eu entrei entôo pra Faculdade de Ciências 

Médicas... 

 

DN - Tem aqui. Em 44. 

 

AV - 44, né? Exato. Aí, então, começou a minha vida universitária, já como professor 

catedrático. Aí já com uma projeção maior. Mas o meu êxito profissional curiosamente se 

fez sobretudo com famílias de médicos e médicos doentes que se tratavam comigo. Então, 
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no começo, nos primeiros meses da minha carreira no Rio de Janeiro, meu consultório era 

quase que de médicos: filhos de médicos, médicos, esposas de médicos. Mas esses homens 

todos tinham... tinham importância profissional e então me levaram não só pra faculdade, 

que foi o Prof. Rolando Monteiro que me levou para Ciências Médicas, como mais tarde 

pra Academia de Medicina, como também para a Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

E agora que eu estou no fim da carreira é muito engraçado, a minha clínica voltou a ser 

também de médicos, de estudantes de medicina e familiares de médicos. Porque hoje só 

me procura quem vai a busca de uma, como eles dizem, uma opinião abalizada (risos). E 

quem é que está ao corrente desses fatos? São os próprios médicos que sabem quem é que 

está estudando, quem é que está em dia, quem é que está pesquisando. É muito curioso essa 

volta ao começo. Viu? (emoção). 

 

DN - No... A ida pra, pra Inspetoria foi convite, foi concurso? 

 

AV - É, não, foi convite. 

 

DN - Convite.  

 

AV - Convite. 

 

DN - E que atividades... 

 

AV - E não ganhava nada. 

 

DN - Ah, não? (espanto) 

 

AV - Não ganhava nada. Quando veio a reforma de ensino, reforma do... da... dos centros 

de saúde, a reforma da saúde pública Barros Barreto e Fontenelle. Barros Barreto passou a 

nos pagar 500 mil réis por mês. E dizia: " por 500 mil réis por mês eu tenho os médicos 

que quiser". Eu era um deles. Aí passei a ganhar 500 mil réis por mês. Mas isso eu ganhava 

no consultório num dia, de modo que... 

 

DN - ... Em uma consulta? (risos) 

 

AV - Era uma... É, a consulta era 200, naquele tempo. Então, aquele ordenado era 

simbólico. Mas era o amor de ter aquela massa de doentes à minha disposição, que me 

permitia pesquisar... estudar... 

 

DN - É, e que atividades o Sr. desenvolvia na Inspetoria? 

 

AV - Tisiologista. 

 

DN - Atendia Clínica ... 

 

AV - Tisiológica, fazia pneumotórax, fazia exames, etc. até vir a abreugrafia, mas isso é 

outro capítulo. 
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DN - Tá. E qual a sua opinião sobre o papel da Inspetoria? 

 

AV - Decisivo. A Inspetoria de Tuberculose foi uma coisa heróica em nosso meio. Porque 

ela foi introduzida na reforma Carlos Chagas 43), você sabe, que criou o Departamento 

Nacional de Saúde. E foi entregue a um homem que eu conheci pouco, mas pelo qual tenho 

o maior respeito, que se, que se chamava Plácido Barbosa. Esse homem teve a visão de um 

sanitarista atual. E disse:" o problema da tuberculose é, sobretudo, profilaxia", porque ele 

sabia que o tratamento era falaz. Que mesmo com sanatórios, com, com repouso no leito, 

muito poucos se curavam. Então, dizia Plácido Barbosa:" é preciso prevenir a tuberculose, 

é preciso evitar a tuberculose." E esse foi o espírito que norteou a criação da Inspetoria de 

Profilaxia da Tuberculose. Esse homem foi Plácido Barbosa. 

 

DN - Outros profissionais importantes, assim, na Inspetoria, o Sr. conheceu? 

 

AV - O núcleo da tisiologia brasileira do Rio de Janeiro estava na Inspetoria de Profilaxia 

da Tuberculose porque o Plácido Barbosa congregou em torno de si os valores da época. 

Genésio Pitanga, Mazzini Bueno, Ari Miranda, Alexandre Lafaiete Stockler e outros. 

Então, foi da Inspetoria que nasceu o primeiro núcleo de tisiologistas (4). Foi ali que 

nasceu. 

 

DN - Tá. E como é que a Inspetoria funcionava, Dr. Aloysio? 

 

AV - Era uma dependência do Departamento Nacional de Saúde que tinha a sede na Rua 

do Rezende 128. 

 

DN - Tá. Ela fazia pneumotórax, atendia clínica... 

 

AV - Fazia diagnóstico, fazia exames de laboratório, raio X e tratamento. Aí houve uma 

grande querela entre os sanitaristas e os clínicos. Nós, clínicos tisiologistas, insistíamos em 

tratar os tuberculosos no ambulatório. Os sanitaristas ficavam aferrados à idéia somente de 

prevenção. E nós acabamos ganhando, porque a luta contra a tuberculose foi ganha pelo 

remédio e não pela profilaxia. Então, nós já tínhamos razôo naquele tempo de querer tratar 

dos doentes, achar que não era só prevenir. Prevenir é uma política ao passo que tratar é 

uma ação. E é isso é que nós fazíamos. 

 

DN - Isso foi em que época mais ou menos, essa... 

 

AV - Eu cheguei em 33... 

 

DN - ...essa briga com os sanitaristas? 

 

                                                           
4(3)O depoente se refere à Reforma realizada em 1920 n0 governo do presidente Epitáfio 

Pessoa.  
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AV - Ah, isso foi até a abreugrafia, né? Abreugrafia que ano foi? Quando entrou a 

abreugrafia, aí nós demos uma guinada...55) 

 

DN - Abreugrafia foi... 

 

LK - 37. 

 

DN - É. 

 

AV - A abreugrafia foi em quando? 38, né? 

 

DN e LK- É, em 37/38. 

 

AV - É, em 1938, com o advento da abreugrafia, aí o dispensário passou a ter uma 

importância decisiva. Porque o Brasil passou a ser, a ser a sede nacional da luta 

antituberculosa, porque do mundo inteiro vinha gente para conhecer o que nós estávamos 

fazendo. (murmúrios e ruídos de papel manuseado) 

 

DN - Na Inspetoria, nessa época, o Sr. ocupou algum cargo de confiança? 

 

AV - Não havia cargo de confiança, havia médicos do dispensário e mais nada (ruídos de 

papel manuseado) ... A abreugrafia foi em 40, com nosso primeiro livro, né? 

 

DN - Isso. 

 

LK - O Sr. já tinha trabalhado antes com Manoel de Abreu? 

 

AV - Manoel de Abreu, quando veio de Paris, foi trabalhar na Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose como radiologista. E lá que ele verificou que tinha que inventar um método, 

porque não podia atender à massa. Primeiro, a radioscopia era muito perigosa e aí a 

radiografia era desse tamanho, caríssima. Aí que ele inventou a abreugrafia, tinha um filme 

desse tamaninho, você compra ali no mercado e bota numa máquina fotográfica e é só 

rodar. Uma coisa genial, né? 

 

DN - Vamos retomar? 

 

LK - Já está gravando. 

 

DN - Já está? É, Dr. Aloysio, vamos falar um pouco sobre a reforma de 34. O Sr. participou 

de alguma forma da reforma? 

 

AV - Sim, porque a Saúde Pública, no... Rio... no Brasil, era dirigida por Barros Barreto 

que era um sanitarista genial. Homem combatido, polêmico, ele tinha sido secretário do 

Prof. Clementino Fraga quando dirigiu a Saúde Pública e, quando Clementino Fraga 
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conseguiu erradicar a febre amarela, no seu segundo surto, no Rio de Janeiro, no governo 

Washington Luiz, não é isso? Barros Barreto era o secretário da Saúde Pública. E foi o 

cérebro da luta contra a febre amarela. De modo que, automaticamente, Barros Barreto foi 

dirigir a Saúde Pública Nacional. E aí junto com Fontenelle criou os Centros de Saúde, que 

foi a descentralização da saúde, no Rio de Janeiro. E aí, em cada... em cada centro de saúde 

tinha os vários serviços. E o de tuberculose era confiado a um tisiologista com as 

visitadoras sanitárias, com todo mecanismo de um dispensário de tuberculose. Mas foi 

Barros Barreto o pai desta reforma dos Centros de Saúde. Barros Barreto e Fontenelle. E 

foi Barros Barreto que me levou pra Rua do Rezende, para dirigir o dispensário número 3, 

na Casa de Oswaldo Cruz. 

 

DN - Quer dizer pela sua maneira de falar, parece que o Sr. achou que foi boa essa, essa 

reforma de... 

 

AV - Foi genial. 

 

DN - Centralização dos serviços. 

 

AV - Enfim, a Saúde Pública do Rio, antes da reforma Barros Barreto, era um prédio na  

Rua do Rezende 128, onde havia um cérebro que dirigia tudo. Ao passo que a Inspetoria 

de... a criação dos centros de saúde descentralizou, e você passou a ter saúde em todos os 

bairros do Rio de Janeiro, com uma simplicidade que surpreendeu a toda gente. Porque no 

começo os centros de saúde eram adaptados em casas de aluguel. Foi uma reforma. 

 

DN - Os prédios foram construídos com ... 

 

AV - Já... 

 

DN - ...com esse fim? 

 

AV - Não, os prédios já existiam, na Rua Bento Lisboa, por exemplo, era um prédio de 

uma casa de família; na avenida Rainha Elizabeth era um prédio de casa de família. O único 

prédio que era de saúde pública - os dois únicos - era Rua do Rezende e a Praça da Bandeira, 

mas tudo foi adaptação. Depois, pouco a pouco, entôo, é que os centros foram sendo 

aparelhados. Mas no começo foi tudo de improviso. E tudo deu certo. Porque o Barros 

Barreto tinha o cuidado de botar gente competente nos lugares, inclusive a enfermagem. A 

enfermagem de Saúde Pública era perfeita naquele tempo. Então não havia problemas, pois 

tudo se fez discretamente, mas eficientemente. E eu passei por vários dispensários, 

entendeu? Mas foi na Rua do Rezende 128 que realmente eu pude exercer a minha maior 

ação. 

 

DN - E com a introdução da cirurgia, quer dizer, a gente queria que o Sr. situasse pra gente, 

um pouco, os debates dessa época, da introdução da cirurgia e essa nova concepção de 

sanatório-hospital... 

 

LK - O fim da teoria climática. 
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AV - Interessante. 

 

DN - O clima, né? 

 

AV - Fascinante. 

 

DN - ...sendo... 

 

AV - Primeiro, a cura da tuberculose se fazia em clima de altitude, daí criarem-se os 

sanatórios onde o doente fazia o tratamento chamado higienodietéticos. Comia, fazia 

repouso e respirava o ar puro das montanhas, esse era o tratamento higienodietéticos. Até 

que apareceu um italiano no fim do século. 

 

DN - O Sr., inclusive, tem alguns trabalhos sobre isso... sobre o clima? 

 

AV - Tenho. Vários trabalhos porque nós fizemos um congresso, em São Paulo, pra discutir 

o valor do clima. Mas aí já entravam os... a... já entrou a terapêutica intervencionista, que 

foi o pneumotórax, a frenicectomia e os... e os tratamentos cirúrgicos. Então, nós 

verificamos que os resultados desses tratamentos eram o mesmo. Na altitude ou na cidade. 

E aí o tratamento da tuberculose passou a ser não apanágio dos sanatórios, mas dos 

dispensários urbanos. Porque era impossível transportar uma população de tuberculosos 

para... para um clima de altitude. E daí, então, o tratamento ambulatorial, na grande cidade, 

inverteu os termos do problema. Aí começou o ocaso dos sanatórios e começou a ascensão 

do tratamento... 

 

DN - Dos dispensários. 

 

AV - ...urbano e dispensarial. 

 

DN -  E com esse crescimento da rede de dispensários, inclusive ligados ao Estado... 

 

AV - Foram treze. 

 

DN - É, então, inclusive ligados ao Estado, como que a iniciativa médica privada se 

posicionou? 

 

AV - Não havia iniciativa privada. Era tudo governamental. 

 

DN - Os sanatórios eram do Estado também? 

 

AV - Os sanatórios eram empresas, eram hotéis. A indústria dos... dos hotéis...  
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AV - ...os sanatórios de altitude eram alguns particulares, como o sanatório de Correias e... 

Mas em Campos do Jordão começaram os sanatórios de associações beneficentes, 

Sanatório São Paulo, Sanatório Santa Cruz, Preventório Santa Clara. Até que Paula Souza 

criou a rede de Sanatórios baratos, que eram chamados sanatorinhos. Porque o grande 

sanatório com suas boas instalações era caríssimo e de difícil manutenção. Então Paula 

Souza bolou o sanatório barato que fosse acessível à grande massa dos doentes que se 

distribuíam pelas pensões de Campos do Jordão. Aí, então, a experiência de Campos do 

Jordão, de Paula Souza.... 

 

DN - Essas pensões eram os Sanatorinhos? 

 

AV - Sanatorinhos. Repercutiu no Rio de Janeiro. Então Barros Barreto começou a 

construir os hospitais urbanos em torno da cidade. Construiu o Curicica, construiu aquele 

lá de Jacarepaguá, Santa Maria. E... E começou a construir hospitais sanatórios nas grandes 

capitais: no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, na Bahia. A idéia, depois, foi de 

construir hospitais-sanatórios nos grandes centros urbanos. E funcionaram até pouco 

tempo. E agora foram convertidos em hospitais gerais, não é isso? Mas esse foi o caminho. 

O sanatório desceu da serra e ficou na periferia da cidade. Então, a maioria das cidades 

brasileiras tinha o seu sanatório mantido pelo Governo Federal. Essa é que é a verdade. 

 

DN - Então, nessa época, não era, a maioria dos sanatórios não eram de empresa privada. 

 

AV - Federais. 

 

DN - Eram do governo. 

 

AV - Federais. 

 

LK - Em qual época? Na década de 40. Esse de Campos do Jordão também? Ou a maior 

parte era privada, de associações, essas coisas? 

 

AV - A maior parte, em Campos do Jordão? Associações. 

 

LK - Associações, né? 

 

AV - Associações religiosas. 

 

DN - Associações filantrópicas? 

 

AV - Filantrópicas, você disse bem. Filantrópicas com uma base religiosa, né? Irmãs... com 

irmãs de... 

 

LK - Eu queria que o Sr. falasse um pouco mais desse congresso que o Sr. falou em São 

Paulo pra discutir a questão do clima. O Sr. participou desse congresso? 
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AV - Claro, minha filha! Está aqui 66). Porque é tanta coisa que se a gente não consultar 

não vai, né? Então vamos ver aqui. 

 

LK - O Sr. apresentou um trabalho. 

 

AV - Sim senhora. 

 

LK - E qual é a sua concepção fundamental nesse trabalho? 

 

AV - É que a tuberculose podia curar em qualquer lugar, desde que fosse bem tratada. O 

importante não era o clima, era haver médicos competentes para tratar a tuberculose. 

 

LK - E o Sr. encontrou resistências? 

 

AV - Encontrei as maiores resistências, porque quando eu cheguei de Campos do Jordão 

meu cunhado Leonídio Ribeiro me levou pra fazer uma conferência na Academia Nacional 

de Medicina. E tinha havido um congresso, em São Paulo, porque os paulistas foram 

pioneiros em tudo isso. Os paulistas resolveram fazer um congresso de clima e tuberculose. 

E eu era o único do Rio de Janeiro que tinha tido experiência de montanha e da cidade. E 

eu, lá em São Paulo, mostrei que o clima não tinha importância. E essa era a opinião dos 

médicos paulistas que passavam a tratar a tuberculose em toda parte. E então essas idéias 

foram levadas pra Academia Nacional de Medicina. Aí o Prof. Clementino Fraga, que era 

o defensor do sanatório de altitude - porque ele era consultor do sanatório de Correias - 

retrucou, fez uma comunicação me contrariando. Eu aí fui obrigado a fazer um artigo sobre 

a questão do clima. Eu vou buscar o meu livro. Eu publiquei esse livro no Zé Olímpio 

(ruído de papel manuseado), 37, é. Em 1935, em São Paulo, houve um congresso sobre 

clima e tuberculose e eu era o único representante do Rio de Janeiro. E mostrei que os 

tuberculosos que eu tratava aqui eram iguais aos que eu tratava em Campos do Jordão. Os 

resultados eram os mesmos. Daí, isso foi levado à Academia pelo meu cunhado Leonídio 

Ribeiro, e que eu dizia: "A tuberculose pulmonar é tão curável no Rio de Janeiro como em 

toda parte, desde que seja tratada cientificamente." Aí o Prof. Clementino Fraga me 

contraditou. E eu, aí, então, defendi essas idéias mostrando que o clima do Rio não era tão 

ruim assim, que os tisiólogos do Rio de Janeiro já vinham tratando a tuberculose muito 

bem e citei, aliás, a respeito, uma experiência muito interessante que houve na Suíça. O Dr. 

Burnand, que foi um grande tisiologista suíço, ele trabalhou nos sanatórios da Suíça, em 

Lesyn. Depois foi convidado pra dirigir um sanatório no Egito, sanatório no deserto, com 

clima de 44 graus no verão. E lá ele observou que os doentes tratados, bem tratados, davam 

o mesmo resultado que na Suíça.  Isso pesou muito porque era um suíço a dizer isso, não 

era um médico de cidade, era um médico de montanha. E isso que na ocasião parecia um 

escândalo, depois a experiência mostrou que eu estava certo. Isso foi em 36, não é isso? 

 

DN - Em 36. Dr. Aloysio, nessa época, com a introdução dos métodos cirúrgicos... 

 

AV - Isso. 
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DN - ... no tratamento da tuberculose e aí com isso, uma diminuição da mortalidade, pela 

tuberculose... 

 

AV - A mortalidade baixou pouco. 

 

DN - Influiu pouco essa mudança no tratamento? 

 

AV - Muito pouco. A baixa da mortalidade da tuberculose foi devido à melhoria social. O 

tratamento pesou pouco porque a gente curava 20%, 80% morria. E a maioria dos que 

morriam nem chegavam ao médico. Quando nós abrimos os hospitais aqui no Rio, havia 

doentes que morriam nas primeiras horas, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Não 

havia nem tempo de tratar. O que deu a guinada na mortalidade da tuberculose foi a 

melhoria social. Ela vinha baixando espontaneamente nos países civilizados. E essa 

diferença do comportamento social, eu pude mostrar no Rio de Janeiro, mostrando que a 

mortalidade na periferia da cidade era muito maior do que na... 

 

DN - No centro. 

 

AV - ...nos bairros mais aquinhoados. E no Brasil a mesma disparidade se verifica. Até 

hoje a mortalidade do Nordeste é muito maior do que no Centro-Sul. Isso São os fatores 

sociais. Porque o fator social é o grande condicionamento da tuberculose até hoje. Até hoje. 

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, mas é também uma doença social. 

É uma doença ligada às condições sociais de cada agrupamento humano. 

 

DN - Quer dizer, nesse momento da... da reforma administrativa e essa melhoria das 

condições sociais que vieram ... 

 

AV - Ah! A partir da Revolução de 30. 

 

DN - Que vieram vindo. É, houve mudança também no conceito da tuberculose? Como a 

tuberculose era vista pela sociedade? 

 

AV - Ela... Essa mudança foi se fazendo à medida que a terapêutica foi se afirmando. Quer 

dizer, em cada família onde morria um tuberculoso, era um fator de descrédito, mas onde 

um tuberculoso voltava curado, ou do consultório médico, ou do sanatório, renascia a 

confiança na medicina. Então, a confiança no tratamento da tuberculose veio dos 

resultados, medíocres, em todo caso, mas sempre era um sobrevivente, não é? O 

tuberculoso que se curava era um sobrevivente. E aí era motivo até de admiração. E o 

médico que o curava, bom, esse passou a ser um... 

 

DN - Um deus. 

 

AV - ...semi-deus. 
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DN - Agora, situa pra gente a... a sua experiência da implantação do Centro de Saúde em 

Inhaúma. 

 

AV - Não tenho experiência. 

 

DN - O Sr. não trabalhou lá? 

 

AV - Não. 

 

LK - Mas como é que foi... 

 

DN - Não... Não lembra como é que foi? 

 

LK - A repercussão disso, porque o Sr. trabalhou depois, a partir de 34 e tal... e a partir de 

27, o Centro de Inhaúma já começou a ser, a existir como experiência. O sr. soube disso? 

 

AV - Não tinha nenhuma informação. Porque você sabe que no Rio de Janeiro nós somos 

compartimentos estanques, né? Eu não sei o que se passa em Inhaúma não. Sei o que se 

passa em Copacabana e no Centro. Mas não tenho nenhuma experiência de Inhaúma. 

 

DN - Então fala sobre a sua atuação nos serviços de tuberculose dos Centros de Saúde dos 

que o Sr. trabalhou. 

 

AV - Aí então nos Centros de Saúde nós começamos a verificar que a tuberculose atinge 

todas as idades. Nós recebíamos crianças tuberculosas, velhos tuberculosos, e adultos, em 

plena força de trabalho. E então, começamos a experimentar nossos tratamentos, com 

dificuldade, mas conseguimos êxitos relativos. Como eu lhe disse, a proporção de casos 

que se recuperavam, isso era em torno de 20%, mas era muito, numa doença considerada 

incurável até então. Esse foi o grande crédito dos tratamentos cirúrgicos. Ao mesmo tempo 

que a experiência do sanatório nos ensinava que era preciso colocar o doente em boas 

condições, melhorar-lhe a alimentação, tirá-lo... fazendo cura de repouso. E os doentes que 

conseguiam se submeter àquele regime de boa vida, digamos assim, isso ajudava muito o 

tratamento. Agora, no doente miserável, no doente de favela não havia chance de obter 

resultado. Esses iam para os hospitais e lá morriam, isso era positivo. 

 

DN - E sobre a instalação do primeiro posto de abreugrafia? 

 

AV - Bom, o primeiro posto de abreugrafia foi fundado na Rua do Rezende 128. Justamente 

eu era o diretor do Centro, né? Veio trabalhar comigo o Dr. Francisco Benedetti, e quando 

Manoel de Abreu apresentou o aparelho ao Barros Barreto e ao Fontenelle, eles instalaram 

lá no Centro de Saúde. Cadê aquela separata da... 

 

DN - Acho que está nessa pasta. 
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AV - Eu botei aqui?77) Então você tem aqui o primeiro aparelho... primeiro aparelho de 

abreugrafia... Primeiro aparelho de abreugrafia. Aqui tá o Manoel de Abreu, aqui estou eu, 

já bem mais... ainda mais gordo, não é? 

 

DN - Aqui? 

 

AV - Sou eu. Manoel de Abreu, Aloysio, a enfermeira, o fotografo e o paciente. Aí então 

eu resolvi fazer o primeiro livro sobre abreugrafia, porque os médicos brasileiros queriam 

saber, nós dávamos cursos lá, vinham médicos do Brasil inteiro e aqui estou... Você tem a 

minha conferência sobre Manoel de Abreu? 

 

LK - Aquela que o Sr. enviou para a gente? 

 

AV - Aquela, pois é. Isso então é histórico, não é? (tosse) 

 

DN - E aí, com esse... esse posto de abreugrafia, o que mudou... 

 

AV - Ah, mudou é que... 

 

DN- ... em termos do serviço, do atendimento ao tuberculoso? 

 

AV - Mudou a concepção da tuberculose. Porque o pessoal pensava que você poderia 

diagnosticar a tuberculose precisava saber ouvir, percutir etc., exame clínico. Esse falhava. 

A tuberculose só podia ser descoberta pelo raio X, sobretudo no começo. E então, daí, note, 

eu inventei esse negócio da tuberculose inoperante, né? Que no...Então eu mostrava, eu 

mesmo fui consultar um grande médico porque estava me sentindo doente. Ele me 

examinou e disse: "Você não tem nada." E cheguei em casa e tive uma hemoptise. Agora, 

se eu tivesse tirado uma chapa tinha aparecido, aí então eu fiz um livro sobre tuberculose 

inoperante que foi minha tese de concurso nas Ciências Médicas, que logo foi traduzida 

para... para o... 

 

DN - Espanhol. 

 

AV - ... espanhol, lá pra Buenos Aires, foi... na Biblioteca de Medicina Brasileira. E fiz 

uma tese sobre dispensários de tuberculose em que eu mostrava como é que deve ser o 

dispensário de tuberculose. E planejamos um dispensário ideal. Eu pedi a um arquiteto que 

me... me fizesse um dispensário ideal. Sabe quem foi o autor desse projeto? Oscar 

Niemeyer... 

 

LK - Oscar Niemeyer (risos) 

 

AV - ...que não cobrou nada pra fazer esse projeto. E que nunca foi feito, né? Que nunca 

foi feito. Mas eu estava imbuído porque eu tratava os doentes no consultório. Mas eu 

atendia no consultório uma população limitada e eu achava que a tuberculose era um 
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fenômeno coletivo que tinha que interessar toda, toda sociedade. Então começamos a fazer 

cadastro nas populações, tuberculose começou a aparecer. Eu me lembro de um cadastro 

dos bancários que nós encontramos 6% de tuberculose inoperante. Em cada 100 bancários, 

6 eram tuberculosos sem saber. Foi um número de estarrecer, aí então, houve uma 

intensificação... houve uma consciência da tuberculose. O que a abreugrafia veio mostrar 

de uma maneira evidente foi exatamente isso: deu ao doente a consciência do seu pulmão, 

ele tinha um pulmão, que esse pulmão tinha que ser examinado, mas não pelo ouvido do 

médico, mas pelo raio X. Daí foi essa campanha que correu o mundo inteiro, não é? 

 

DN - O Sr. é que estava mais ligado à abreugrafia nessa época... 

 

AV - Quem? 

 

DN - O Sr. ... é... é que estava mais ligado?  

 

AV - Claro, pois eu dirigia o dispensário. E puseram... 

 

DN - Onde foi instalado o primeiro posto... 

 

AV - ...a abreugrafia no meu dispensário. Eu que tive que... E depois, outra coisa, ninguém 

tinha experiência de radiologia de tuberculose como eu, porque eu tinha um raio X no meu 

consultório. 

 

DN - Sim. 

 

AV - Então eu era um radiologista praticante também, como em Campos do Jordão, todos 

os médicos tinham raio X próprio. Porque já sabiam que sem raio X não se podia ver a 

tuberculose. Aí eu me integrei, eu levei para os dispensários de tuberculose a minha 

experiência pessoal de tisiologista e isso repercutiu em todo o sistema, né? Daí veio a 

grande moda da abreugrafia, né? 

 

DN - A partir do posto vocês faziam o cadastro torácico em... 

 

AV - De coletividade. 

 

DN - Em grupos? 

 

AV - De coletividade. 

 

DN - É, e o seu relacionamento com Manoel de Abreu? 

 

AV - Ah, de amizade fraternal, até o fim da vida. Amizade fraternal. Aliás, naquela 

conferência que eu mandei pra vocês, pode se sentir isso, né? Porque o Manoel de Abreu, 

assim como eu gosto de... de pintura, Manoel de Abreu gostava muito de poesia, né? Então, 

nós tínhamos essa grande afinidade cultural. Ele tinha se feito na França, eu... eu já... já ia 

à França naquele tempo, já tinha contato com a vanguarda modernista do Rio de Janeiro. 
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Então nós nos encontramos nesse terreno comum, não é isso? Eu me lembro que eu já era 

amigo de Manoel Bandeira, naquele tempo, já era amigo de Dia Cavalcanti, isso como 

estudante de medicina, né? De modo que nós nos encontramos no terreno da cultura, né? 

Depois, naquele tempo, nós éramos franceses, nós éramos franceses de cultura e Manoel 

de Abreu era típica cultura francesa. E eu também fui um homem de cultura francesa, só 

passei pra cultura germânica depois de formado, porque a cultura... a medicina alemã 

reinava no mundo, até o começo da Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra 

destruiu a hegemonia germânica, em benefício da norte-americana. Mas a formação de nós 

todos, aqui no Brasil, era francesa, não é? E Manoel de Abreu se fez na França, né? Então, 

nós tivemos essa grande afinidade. Porque os livros de medicina que nós líamos eram 

franceses, não havia nenhum livro brasileiro não, eram todos franceses. O mesmo livro que 

o estudante de medicina lia em Paris nós líamos aqui no Rio. Era a nossa grande fonte de 

informação, não é? Então, o Brasil foi uma colônia intelectual francesa até há pouco tempo. 

Depois que veio a influência norte-americana, bom, isso é outra conversa. 

 

DN - (risos) O Sr. esteve na Inspetoria até quando? 

 

AV - Eu tive até entrar para a Universidade Federal. Eu tive um interregno na preparação 

dos meus concursos, eu fui... Não, eu deixei a Inspetoria com a criação das ciências 

médicas, e o Carlos Lacerda me pôs à disposição da Universidade do Estado da Guanabara. 

Aí eu deixei a Inspetoria de Tuberculose e fui trabalhar no Hospital Pedro Ernesto, porque, 

por necessidade do ensino... O Carlos Lacerda foi o grande incentivador do ensino da 

medicina. Porque ele deu... ele deu à Faculdade de Ciências Médicas um hospital de 

clínicas que era o Hospital Pedro Ernesto. Então, era preciso um núcleo de professores pra 

criar o hospital, o que nós conseguimos. E então, o Carlos Lacerda, que era governador do 

Estado, me mandou para o Pedro Ernesto para fazer lá o serviço de tisiologia. Mas isso já 

foi uma disposição... 

 

DN - Isso já foi em 45, não. Em 44, por aí, né? 44, 45.88) 

 

AV - É. Aí eu passei a exercer a minha atividade no Hospital Pedro Ernesto. Aí eu deixei 

a Inspetoria. 

 

DN - Agora, o Sr. fez parte de uma comisso organizadora de um plano de luta anti-

tuberculose... 

 

AVP e DN - ... na Previdência Social. 

 

AV - Aí... Aí foi muito interessante, porque o Ministro do Trabalho, Valdemar Falcão, foi 

à Itália, e viu o Sanatório Carlo Forlanini, em Roma, e ficou impressionado, porque era um 

centro maravilhoso de trabalho e resolveu fazer a luta anti-tuberculosa na Previdência 

Social. Ele era muito amigo de Abelardo Marinho, que era sanitarista de carreira, então, 
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Abelardo Marinho me convidou e nós integramos uma comisso para fazer a luta anti-

tuberculosa no Ministério do Trabalho. E essa comisso foi formada por Abelardo Marinho, 

Aloysio de Paula, Arlindo de Assis, Fernando Carneiro e Genésio Pitanga. Nós elaboramos 

um plano de luta anti-tuberculosa... 

 

DN - Esse é o Plano? 

 

AV - na Previdência Social. 

 

DN - Esse é o plano. (Mostrando o documento) 

 

DN - Mas fala pra gente. Eu vou lendo aqui, o Sr. fala pra gente. 

 

AV - Esse plano foi muito combatido pelos médicos da Previdência. Porque cada Instituto, 

naquele tempo, tinha o seu serviço próprio. Então, nós propunhamos a unificação de todo 

serviço de tuberculose num plano conjunto. E cada chefe de... de centro, cada chefe de 

INPS, cada chefe de IAPC, de IAPI, eles todos nos combateram porque ia... essa 

centralização que nós preconizávamos, como que fracionava o poder deles. E então, foi o 

primeiro embate para terminar os feudos dos institutos. Porque os institutos eram 

estanques. E nós propúnhamos uma centralização de serviço de tuberculose. Na verdade, 

acabou se fazendo isso pra medicina toda, porque hoje a Previdência Social é unificada. 

Mas nosso plano foi muito combatido. E o Valdemar Falcão não teve coragem de botá-lo 

em execução. 

 

DN - Por que vocês propunham a centralização quando, a nível do Estado, já estavam os 

serviços descentralizados? 

 

AV - Os serviços estavam descentralizados porque eram o serviço de profilaxia, mas aquilo 

era um serviço de assistência. O que Valdemar Falcão queria era reproduzir no Brasil o que 

ele viu no Forlanini, na Itália. Ele queria que os tuberculosos da Previdência Social fossem 

tratados em hospitais condignos e nós propunhamos isso. 

 

DN - Sim. 

 

AV - Então, o nosso plano previa uma luta anti-tuberculosa dentro da Previdência Social, 

com a unificação da rede hospitalar, e levando, através dos dispensários, a todos os 

institutos, a nossa atividade. 

 

LK - O Sr. tinha alguma relação pessoal com o Valdemar Falcão? 

 

AV - Não, eu fui... eu tinha relação pessoal era com o Abelardo Marinho que era um 

sanitarista de carreira, que era um homem que tinha trabalhado muito na luta contra a febre 

amarela. E foi ele que me transmitiu o convite do Valdemar Falcão. 

 

DN - E aí ficou... 
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AV - Só no plano. 

 

DN - ...no projeto? 

 

AV - Ficou só no projeto. 

 

DN - Não foi efetivado nem parte dele? 

 

AV - Nada, nada, morreu. Morreu (?), como dizem os latinistas. Morreu no ovo. 

 

DN - E sobre a atuação dos membros da comissão, Dr. Aloysio? 

 

AV - Eles eram... cada um tinha a sua atividade. A comissão apresentou o plano e se 

dissolveu. Depois, houve uma segunda tentativa fugaz quando, antes do governo Dutra, 

houve uma tentativa de um plano de saúde no Brasil. E eu fui convidado a apresentar 

sugestões também, mas aquilo foi um plano fugaz que no... 

 

LK - Durante o governo... 

 

AV - ...na preparação do governo Dutra, né? 

 

LK - Queria que o Sr. situasse um pouco o que o senhor achava, é, em termos de política 

de saúde do governo Dutra e do próprio, próprios governos anteriores e tal. 

 

AV - Não, não havia plano de saúde. O plano de saúde, o primeiro plano de saúde foi do 

Barros Barreto, né? Depois, houve um hiato. Aí, então, eu ingressei na vida universitária e 

praticamente me desliguei da luta anti-tuberculosa. Eu concentrei minha atividade, que eu 

achei que preparando bons médicos para exercerem bem a medicina, conhecendo bem a 

tuberculose, e eu, quando fui pra Niterói, ganhei um dispensário de tuberculose. E a 

primeira coisa que eu fiz foi zonear a cidade. Então fiquei com uma zona de Niterói sob 

nosso controle e aí passamos a exercer a aço anti-tuberculosa naquela zona. É... Foi o 

dispensário Mazzini Bueno, da Faculdade de Medicina de Niterói, da Universidade Federal 

Fluminense, que até hoje funciona. Aí eu passei a minha atividade pra dentro da 

universidade. Mas a luta anti-tuberculosa, na Faculdade de Medicina, passou a obedecer as 

mesmas normas do Centro de Saúde. Porque nós conjugamos o nosso dispensário de 

tuberculose com o Centro de Saúde de São Lourenço, que era um centro de saúde modelo, 

ainda é. E aí, então, o estudante de medicina aprendeu a tuberculose, não só do ponto de 

vista clínico, mas também do ponto de vista sanitário e social. 

 

DN - Agora, sobre o seu trabalho na Santa Casa de Misericórdia? 

 

AV - Foi muito... foi muito curto. Não (tosse). Eu fui nomeado (tosse) diretor do Hospital 

Nossa Senhora das Dores, em Cascadura (tosse). 

 

DN - O Sr. já fazia parte do corpo clínico da Santa Casa? 
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AV - Não. O provedor da Santa Casa assistiu uma conferência minha, porque eu dei... eu 

dei um curso de tuberculose na Santa Casa, a convite do diretor. médico que era Paulo 

César de Andrade. E o provedor que gostou da minha conferência, de uma que ele assistiu... 

E o hospital Nossa Senhora das Dores não tinha diretor, então ele me convidou pra dirigir 

o Hospital Nossa Senhora das Dores, de tuberculose. E eu lá tive muitos anos. Eu estive 

muitos anos... 

 

DN - 45 a 67? 

 

AV - É, fiquei lá. E quando saí do Nossa Senhora das Dores pra dirigir a Policlínica Geral, 

o serviço de tuberculose, eu deixei no meu lugar um assistente direto que foi o Roberto 

Simonard Santos, que depois faleceu. Porque nós criamos, em Cascadura, a primeira 

maternidade pra gestantes tuberculosas, que teve um êxito extraordinário. E o trabalho que 

nós fizemos aí... 

 

DN - Nesse hospital da Santa Casa? 

 

AV - Nesse hospital da Santa Casa. O Hospital Nossa Senhora das Dores era uma... 

 

LK - ...que era só para mulheres, né? 

 

AV - Só para mulheres. 

 

DN - É. 

 

LK - E continua? 

 

AV - É um hospital encantador porque foi feito ao tempo de Oswaldo Cruz. É o sistema 

francês chamado pavilhonar. São os vários pavilhões ligados por corredores e passadiças, 

não é isso? E então, era aquela concepção do tempo do hospital pavilhonar. Mas foi um 

hospital construído no começo do século, não é? (tosse). Muito bem construído, material 

de melhor qualidade, no centro de um parque. Mas um parque de mangueiras, era um 

parque belíssimo que até hoje está lá E o hospital fica num elevado, né? E era um ambiente 

muito agradável. E lá eu trabalhei alguns anos. E lá...Esse hospital era da Santa Casa, mas 

depois, quando eu fui convidado pra dirigir o serviço da Policlínica, eu tive que deixar 

Cascadura. 

 

DN - E qual era o papel da Santa Casa no atendimento à tuberculose nessa época? 

 

AV - Era puramente assistencial. Tinha o seu hospital, recolhia as mulheres tuberculosas e 

não cobrava nada. Então a Santa Casa tinha as suas subvenções e mantinha o hospital 

puramente privado. 

 

DN - O tipo de atendimento que ele fazia?  

 

AV - Era bom. 
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DN - Era o doente que já estava pra morrer? 

 

AV - Não. Tudo. A gente atendia o que batia na porta. Naturalmente nós dávamos 

preferência aos casos curáveis. E qual era o papel da Santa Casa no atendimento à 

tuberculose nessa época? 

 

AV - Era puramente assistencial. Tinha o seu hospital, recolhia as mulheres tuberculosas e 

não cobrava nada. Então a Santa Casa tinha as suas subvenções e mantinha o hospital 

puramente privado. 

 

DN - O tipo de atendimento que ele fazia?  

 

AV - Era bom. 

 

DN - Era o doente que já estava pra morrer? 

 

AV - Não. Tudo. A gente atendia o que batia na porta. Naturalmente nós dávamos 

preferência aos casos curáveis, mas não se podia evitar de receber casos perdidos, não é 

isso? Não se podia evitar isso. Então, nós tínhamos tudo. Agora, nossa experiência na 

maternidade de tuberculosas foi muito interessante. Porque antigamente mandava-se 

abortar, à gestante tuberculosa indicava-se o aborto. E nós mostramos, mostramos que 

colocando a doente em repouso, quietinha, fazendo o tratamento que nós sabíamos, o parto 

se decorria normalmente, até mais rápido do que o normal. E separando a criança ao nascer, 

ela não tinha tuberculose não. A nossa experiência foi muito gratificante na maternidade 

do Hospital Nossa Senhora das Dores. 

 

DN - E vocês foram pioneiros nisso? 

 

AV - Foi a primeira maternidade pra gestantes tuberculosas (tosse). Tanto que o diretor da 

LBA, o grande Otávio Rocha Miranda, fez uma doação especial da LBA para montar a 

maternidade. Nós pegamos um daqueles pavilhões e fizemos a maternidade e foi um grande 

sucesso. 

 

LK - Mas por que os médicos, em geral, achavam que a criança já nasceria tuberculosa? 

Porque seria hereditária ou... 

 

AV - Preconceito. Havia... Eles achavam que o filho do tuberculoso era um degenerado. 

Era a idéia do tempo. Então faz logo o aborto. Era a idéia do tempo. Era um degenerado, 

eles diziam assim mesmo, que eram inferiorizados. E nós mostramos que o filho da 

tuberculosa era uma criança igual às outras, não havia nenhum problema. A questão era 

separar da mãe pra evitar o contágio, né? 

 

DN - Quando... Quando foi feita essa maternidade? O senhor entrou em 45. 

 

AV - Foi em 47. 
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DN - Uns dois anos depois? 

 

AV - Dois anos depois da minha atividade. E eu levei pra lá um assistente meu que era 

parteiro, o Dr. Roberto Simonard Santos. E então, nós tivemos os melhores resultados. E o 

trabalho que nós fizemos foi premiado pela Academia Nacional de Medicina, sobre 

tuberculose e gestação. E, por causa disso, eu tive que escrever o capítulo do livro de 

obstetrícia, do Jorge Rezende, sobre tuberculose e gestação, com a experiência do hospital 

de Cascadura. 

 

DN - Desse hospital de lá. Existia alguma articulação entre o serviço da tuberculose e os 

centros de saúde? 

 

AV - Nada. O tuberculoso batia na porta. 

 

DN - Ele próprio que ia lá? Não era impor... 

 

AV - Ou vinha do Hospital Geral. 

 

DN - ...Podia ser encaminhado do dispensário... 

 

AV - ...de outros... 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

DN - A gente sabe, que assim bem no início do século, o atendimento da Santa Casa ao 

tuberculoso era depósito de doentes. 

 

AV - Era caridade. 

 

DN - E como é que evoluiu esse atendimento? 

 

AV - Não evoluiu. A única medida que a Santa Casa tomou foi construir o Hospital de 

Nossa Senhora das Dores. Fora disso não havia nenhuma conexão da Santa Casa com a 

tuberculose. 

 

DN - A Santa Casa da Santa Luzia, por exemplo, não atendia tuberculoso? 

 

AV - Podia atender no ambulatório, mas não internava. Se internasse era por engano. 

Descoberto, transferia. Não podia ficar porque ia contaminar os outros doentes. Então, a 

Santa Casa era... 

 

DN - Antes de ter o Hospital Nossa Senhora das Dores, como é que fazia? Como que a 

Santa Casa atendia o tuberculoso? 
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AV - Mandando embora. 

 

DN - Não atendia? 

 

AV - O primeiro atendimento sistemático pra tuberculoso foi na Liga Brasileira Contra a 

Tuberculose que foi feita por aquele homem, que está aqui9 Azevedo Lima. Foi aí que 

começou o atendimento aos tuberculosos em caráter privado, foi Azevedo Lima. Aí que 

começou. 

 

DN - Então, os homens tuberculosos não eram atendidos pela Santa Casa? 

 

AV - Não havia hospitais pra homens não. Havia o São Sebastião, mas que era federal. 

 

DN - Que, é. Não era da Santa Casa, né? E por que chefia da Santa Casa? 

 

AV - Porque eu fui pra outros serviços. Porque fui dirigir o serviço da Policlínica Geral do 

Rio de Janeiro, serviço de pneumologia. Aí tive que deixar Cascadura. 

 

DN - Isso foi imediato, quer dizer, ao assumir a Policlínica o sr. deixou Cascadura? 

 

AV - Automaticamente, não é? Como também para assumir Pedro Ernesto eu deixei a 

Policlínica e pra ir pra Niterói deixei o Pedro Ernesto, porque eu não tenho o dom da 

ambigüidade, né? (risos) Eu me sentia um pouco como aqueles médicos americanos que 

vão de Chicago pra Nova Iorque, depois vão pra São Francisco, depois vão pra Carolina 

do Sul. Eu ia para onde (tosse) havia maior rendimento de serviço, onde eu podia produzir 

mais. E na Faculdade Fluminense estou até hoje. 

 

DN - Sim. O sr. lembra quando ingressou na Policlínica? 

 

AV - Tenho aqui. 

 

LK - 47, não foi? 

 

AV - Você tem aí, não é? 

  

LK - É. 

 

AV - Depois da guerra 48, em 48, 49 é que eu fui pra... 

 

DN - 48? 

 

AV - Que eu fui pra Policlínica? Não. Aqui eu tenho. Espera um pouquinho. 

 

                                                           
9  O entrevistado mostra o retrato de Azevedo Lima. 
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LK - 47, né? 

 

AV - 49 eu dei um curso de tuberculose na Santa Casa"..." na Faculdade de Ciências 

Médicas fui docente, catedrático... Comecei em 44 nas Ciências Médicas, não é isso? 

 

E - Hum, hum. Em 44. 

  

AV - Em 44. 

 

DN - Em 45 o sr. entrou para a Santa Casa. 

 

AV - Entrei pra Santa Casa. 

 

DN - E saiu... 

 

AV - 48 eu fui para... fui para... a Policlínica. 

 

DN - Em 48? 

 

AV - 48. 

 

DN - Então o sr. saiu da Santa Casa em 48? 

 

AV - 48, perfeito. Santa Casa de que? Nossa Senhora das Dores, né? 

 

DN - Sim.  

 

AV - Fui pra Policlínica em 48, onde fiquei até ir pro Pedro Ernesto. 

 

DN - Quer dizer, então o sr. também não era da Policlínica, não pertencia aos quadros da 

Policlínica? 

 

AV - Não, não, eu fui convidado. 

 

DN - Já foi convidado... 

 

AV - Já fui convidado... 

 

DN - Para chefiar... 

 

AV - Isso, isso. 

 

DN - ... o serviço de doenças torácicas, não? O Serviço de Tisiologia? 

 

AV - De Tisiologia que eu mudei pra Doenças Torácicas porque introduzi o tratamento das 

pneumopatias não tuberculosas. 
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DN - Quanto tempo ficou como Tisiologia, ou melhor, quando que o sr. transformou a 

Tisiologia em Doenças Torácicas, esse serviço? 

 

AV - Ah, logo em seguida, poucos anos depois, ouviu? 

 

DN - O sr. ficou na, na Policlínica até quando? 

 

AV - Agora eu tenho que ter, tenho que procurar a continuação (tosse) desse currículo até 

50... das Ciências Médicas, não é isso? Não. Livre docente das ciências Médicas em 44, 

professor catedrático em 44. Em 50 fiz concurso para a Nacional e fiquei docente. Em 56 

fiz docência na Fluminense, 58 fui nomeado catedrático na Fluminense, não é isso? Então, 

eu fiquei... eu deixei a Policlínica quando fui para o Pedro Ernesto. 

 

DN - Que foi 44? Não. 

 

AV - Não. 

 

DN - Não. 

 

AV - Aqui não... não... 

 

DN - ... (manuseio de papéis). É, a gente tem mais é a Fluminense... 

 

AV - É, eu deixei a Policlínica em 67. 

 

DN - 67. 

 

AV - Deixei a Policlínica... Eu fui pro Pedro Ernesto... e em 58 eu fui para Niterói. Então, 

aqui tem: Santa Casa - 45 a 50, Policlínica - 47 a 67, não é isso? Quando deixei ... 67 eu 

fui para... fui para o Pedro Ernesto, deixei a Policlínica... e depois... fui para a Fluminense 

em 58, 58. E na Fluminense estou até hoje. 

 

LK - Então, o sr. continuou trabalhando na Policlínica por um tempo, ainda, as duas coisas 

ao mesmo tempo, Pedro Ernesto e Policlínica? 

 

AV - Policlínica e Pedro Ernesto. Mas depois não deu mais, fiquei só no Pedro Ernesto. 

Depois fiquei Pedro Ernesto e Niterói porque eu comecei com horário menor. Mas quando 

passei pra 40 horas em Niterói deixei o Pedro Ernesto. Fiquei só... 

 

DN - Na Policlínica o sr. chefiava o Serviço e trabalhava como clínico também? Atendia 

como clínico? 

 

AV - Atendia, mas cada vez menos porque os assistentes não me deixavam. Os assistentes 

absorviam tudo e preferiam me poupar para consultoria, para organização de cursos e 

conferências. Mas atendia meus doentes, porque eu sempre gostei da profissão. Que eu, na 
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verdade eu sou um médico prático. Faço conferências, escrevo livros, mas eu me sinto 

mesmo é médico prático, que é o que eu gosto. 

 

DN - O papel da Policlínica no atendimento à tuberculose era o tipo dispensário? 

 

AV - Decisivo. Dispensário e internação - internação cirúrgica - porque nós tínhamos 

convênio com todos os institutos, com INPS, com IAPC, IAPI. E os doentes eram operados 

lá no Serviço de Tisiologia. Foi um serviço revolucionário no Rio de Janeiro. 

 

DN - A Policlínica atendia o previdenciário e outra pessoa qualquer? 

  

AV - Qualquer. 

 

DN - Pagando? 

 

AV - Pagando quantia... 

 

DN - Uma taxa. 

 

AV - ... módica. É. Sabe que a Policlínica... (tosse). A concepção da Policlínica... não é 

poli com "y", que quer dizer múltiplo não. Não é uma clínica múltipla... “poli”, é de cidade. 

É a clínica da cidade. Quer dizer, aqui... o sujeito fica enfermo no meio da rua, então vai... 

tem aquele lugar que é, que é atendido, entendeu? Essa concepção vienense da clínica, que 

foi estabelecida no Rio de Janeiro. Quantos caso de infarto nós atendemos lá? Os sujeitos 

estão trabalhando no escritório, ali em frente e tal, de repente, "tá", dá a dor, e corre para a 

Policlínica. É a clínica da cidade (tosse). É muito importante. E eu, quando saí da 

Policlínica, hoje o meu substituto é o Prof. Tarantino, meu assistente direto, continua o 

Serviço lá na Policlínica. Mas eu estou em Niterói. 

 

DN - E, fale um pouco sobre o acordo com a CNCT, que foi feito em 49. O sr. tem alguma 

informação? 

 

AV - É o seguinte: que eu fiquei professor do curso da CNT, né? 

 

DN - CNCT... 

 

LK - Da Campanha. 

 

DN - Da Campanha, um acordo com a Campanha... 

 

AV - ... Acordo com a Campanha... 

 

DN - ... entre a Campanha e a Policlínica. 

 

AV - Foi o seguinte: foi um programa de ensino porque a Campanha se propunha a formar 

especialistas de tisiologistas. Então eu fiquei com a parte de ensinar as doenças não 
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tuberculosas porque no meu serviço da Policlínica não ficou só tuberculose, passou pra 

doenças torácicas. Então, eu atendia tuberculose e tudo mais: câncer, abscesso, micoses 

etc. Então, pra... ensinar... Eu era professor do tópico Doenças Não-Tuberculosas do 

Pulmão. Daí o nosso convênio. E aí o Governo, a Campanha nos aparelhou, fez uma boa 

sala de cirurgia e nos dava subvenção. Pra não... 

 

DN - Em troca das aulas. 

 

AV - Em troca das aulas, que era o curso anual. 

 

DN - Pro curso de especialização de tisiologistas? 

 

AV - De tisiologia sanitária e social. E... então, aí é que foi o nosso convênio. 

 

LK - Por que sanitário social? 

 

AV - Era a concepção do Paula Souza que eu lhe expliquei no começo, que a tuberculose 

não é só individual, é uma doença da coletividade, é uma doença social. E não basta só 

tratar o tuberculoso, é preciso também ver o seu ambiente, a sua família, o seu salário. É 

uma concepção mais ampla. Isso o Paula Souza foi um... foi um pioneiro... 

 

DN - O sr., acho que já falou, saiu da chefia da Policlínica por causa do trabalho... 

 

AV - Pedro Ernesto. 

 

DN - ... no Pedro Ernesto. 

 

AV - E do Pedro Ernesto saí pra ir pra Niterói porque quando eu passei para 40 horas, fui 

ser diretor da faculdade. Bom... (tosse). Eu deixei o Pedro Ernesto quando fui nomeado 

diretor de faculdade. Aí eu tive que passar pra 40 horas, né? 

 

DN - Agora, Dr. Aloysio, antes de entrar na sua fase acadêmica, de professor, vamos ver a 

questão da introdução dos quimioterápicos no tratamento da tuberculose. 

 

AV - Bom, foi feita lá na Policlínica. A grande experimentação foi feita na Policlínica, 

quando começou a hidrazida, quando começou a estreptomicina, depois a... o Âcido-para-

amino-salicílico. Os primeiros trabalhos foram feitos lá, depois da hidrazida, foi feita lá 

também. Então, a grande experiência da quimioterapia da tuberculose no Rio de Janeiro 

começou na Policlínica. Isso em grande estilo. Depois a Policlínica era um centro de 

irradiação porque o nosso serviço era um serviço modelar, eu tinha um corpo de assistentes 

com o que havia de melhor no Rio de Janeiro. Então, a Policlínica foi uma espécie de meca 

da tisiologia, tá? Então, toda a quimioterapia, todos os professores que vinham ao Brasil 

tudo ia pra lá, ia pra Policlínica. Então eu recebia professores do mundo inteiro, não é?  

No tempo da abreugrafia eles vinham ali pra aprender. Agora, no tempo da quimioterapia, 

eles vinham pra ensinar. Traziam a experiência mundial sobre os remédios novos, não é 

isso? Aí nós mantivemos um contato muito grande. Foi daí é que eu passei à projeção 
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internacional, porque eu era membro da União Internacional Contra a Tuberculose, tinha 

que ir aos congressos internacionais, tinha que ir todo ano a uma reunião em Paris. Então, 

durante 20 anos eu ia à Europa todo ano por causa, por atividades científicas, 

compreendeu? Isso é que me deu esse padrão internacional, né? Que ficou o meu padrão 

final, não é isso? 

 

LK - Essas organizações internacionais, queria que o sr. falasse um pouco mais do papel 

delas nessa introdução da quimioterapia... 

 

AV - O negócio foi o seguinte: a quimioterapia, o grande desenvolvimento dela, primeiro 

foram os laboratórios de pesquisa das indústrias farmacêuticas, não é? Aí você não pode 

deixar de salientar que foram as indústrias farmacêuticas as responsáveis pela descoberta 

dos remédios e pela sua divulgação, não é isso? Mas as pesquisas iniciais foram feitas nas 

universidades. Aí a indústria farmacêutica começou a projetar o problema e a subvencionar 

as universidades e as clínicas para a experimentação. Do momento que a quimioterapia se 

revelou plenamente eficaz, aí as associações científicas tomaram conta do problema. Na 

Europa foi a União Internacional Contra a Tuberculose, da qual eu sou membro até hoje, 

e, nos Estados Unidos, a Associação Americana Contra a Tuberculose, que hoje se chama 

American Toracic Society - não é isso? - e foram essas instituições, e também a Campanha 

Nacional Contra a Tuberculose. Essas campanhas nacionais é que deram à quimioterapia a 

grande divulgação que ela tem hoje. Sendo que hoje a quimioterapia da tuberculose é quase 

que específica da Campanha Contra a Tuberculose porque já tá difícil você comprar 

remédio pra tuberculose na farmácia. Então, eu tenho que mandar o meu doente num 

automóvel Mercedes Benz parar... 

 

DN - Num Posto de Saúde. 

 

AV - ... na porta de um Posto de Saúde pra pedir remédio porque não tem na farmácia pra 

comprar, hidrazida não se compra mais, tem que pedir, tem que dar um receituário. 

 

DN - É. E aí, como foi a repercussão dessa... dos quimioterápicos na tuberculose? 

 

AV - A repercussão foi sensacional. 

 

DN - O que mudou? 

 

AV - Foi sensacional. A descoberta da estreptomicina foi saudada no mundo inteiro como 

um grande acontecimento. 

 

DN - Foi imediato a experiência... 

 

AV - Imediato. 

 

DN - ... dos quimioterápicos... 

 

AV - Imediato. 
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DN - ... na Europa e no Brasil, o uso? 

 

AV - Foi Estados Unidos, Estados... Europa, Brasil. Estados Unidos e Brasil. A 

repercussão... 

 

DN - Foi mais ou menos simultâneo? 

 

AV - Simultâneo. 

 

DN - Não houve resistências, não? 

 

AV - Não. 

 

LK - Por parte... 

 

AV - O mundo moderno hoje é intercomunicante. Não há mais barreiras ao conhecimento 

humano. O remédio... Se aparece um remédio eficaz em alguma parte do mundo, no dia 

seguinte ele tá no Brasil, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. 

 

LK - Mas por parte dos médicos brasileiros que realizavam outro tipo de tratamento? Eles 

não... 

 

AV - Não. O brasileiro é muito aberto. O brasileiro adora o progresso, nunca vi um povo 

tão aberto ao progresso como o brasileiro. O brasileiro quer a última novidade. Você vai 

visitar um jornal como eu fui há pouco tempo. Eles... Um dia eu fui no “O Globo” e 

perguntei: "Linotipo, o que é linotipo?” Ninguém sabe mais o que é linotipo, né? Agora 

tudo são impressoras eletrônicas, tudo é a última palavra, todo mundo só trabalha com 

computação hoje. Ninguém mais faz conta de lápis, é tudo computação. Não há povo tão 

aberto ao progresso como o Brasil. E o progresso medicamentoso, então, nem se fala. o 

brasileiro quer tomar o último remédio, da última edição, que saiu da última família em 

algum país do mundo. Você sabe que os antibióticos têm gerações, não é? Então, há um 

remédio por exemplo chamado cefalos porina, tem primeira, segunda e terceira geração. O 

doente brasileiro só quer tomar a terceira geração porque ele tá ao par do progresso. O 

brasileiro é muito informado, isso é impressionante isso, é uma característica nacional. 

Você, na Europa, antigamente, pra receitar um antibiótico, era difícil. Havia muita 

resistência. No Brasil, não. O antibiótico é receitado por chefe... pela mãe de família: "Não, 

não, toma penicilina"; outro: "Não, não, essa penicilina já passou de moda, não usa mais 

não, agora é outro. "É assim..." Então, não há resistência não. A resistência aqui é ao atraso. 

Brasileiro não gosta do atraso, é uma coisa curiosa. O brasileiro tá sempre atrás do último 

modelo, do último tipo. E a quimioterapia a mesma coisa. 

 

DN - E aí a tuberculose passou a ser vista de forma diferente? 

 

AV - Sim senhora. Do momento em que a quimioterapia se mostrou eficaz, se viu que não 

era, ela não era apanágio de tisiologista. Que um médico bem informado podia tratar o 



 
 

33 

 

tuberculoso como nós. Então nós começamos a ensinar os médicos a tratar a tuberculose e 

hoje a tuberculose é tratada por todos os médicos. Nem todos tratam bem - a verdade é essa 

- porque nem todos tiveram aquela disciplina que nós tivemos. Mas a maioria trata bem, 

trata corretamente. E hoje a tuberculose é curável. É - como dizia o Manuel Bandeira - é 

como uma gripe mais demorada, mas é perfeitamente curável. Os padrões brasileiros são 

que a tuberculose é curável em seis meses. Os padrões europeus e norte-americanos dão 

nove meses. Mas, de seis a nove, a diferença é pequena, né? Mas com seis meses a gente 

consegue curar um tuberculoso no Brasil. Isso é um acontecimento, não é isso? Isso mudou 

tudo. 

 

DN - O uso do quimioterápico na Policlínica seguia normalização do Ministério? 

 

AV - Internacionais, internacionais. As normas seguidas eram internacionais porque hoje 

nós todos pertencemos a organizações internacionais. Por exemplo, você tem na Europa a 

União Internacional Contra a Tuberculose, você tem nos Estados Unidos o Colégio 

Americano de Doenças do Tórax, American College of Chest Diseases, e você tem a 

Associação Americana Contra a Tuberculose que agora é a American Toraxical Society. E 

nós recebemos informações periódicas. Eu recebo, pelo menos uma vez por mês, eu recebo 

um boletim informativo de tudo o que tá acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa. 

Então, hoje, nós estamos ao par de tudo o que acontece. 

 

LK - E a OMS e a OPAS? 

 

AV - Como é? 

 

LK - A Organização Mundial de Saúde? 

 

AV - Organização Mundial de Saúde é mais um organismo de cúpula. Ela tá por cima de 

tudo, ela coordena tudo. Então, ela coordena campanhas contra a tuberculose, mas não é a 

preocupação predominante da OMS. A OMS tá preocupada com assuntos mais universais, 

subnutrição, fome, pneumopatias agudas na infância. Essas são as grandes preocupações 

da OMS. Ao passo que os departamentos mais estanques ela já não se ocupa tanto. Então, 

a tuberculose hoje passou a ser um assunto mais limitado, entendeu? Que interessa menos 

gente. Não é a mesma coisa do que o problema da fome, o problema da Eriréia, da 

Abissínia, por exemplo, da Eritréia, não é? Então eu recebo os trabalhos da União 

Internacional Contra a Tuberculose, e não há muita referência aos Estados Unidos nem a 

França, não. A referência é a África e a Ásia. Então a Europa tá com os olhos voltados pra 

Ásia e pra África, muito menos pra nós, entendeu? Então, quando eu recebo um boletim da 

União Internacional eu leio, eu leio o índice e, bom, isso aqui nós já superamos, superamos. 

A luta contra a tuberculose na Tanzânia não interessa mais porque nós já passamos isso há 

muito tempo, compreendeu? O enfoque mudou. É preciso não esquecer que o Brasil se diz 

a oitava economia internacional, não é isso? Eu fui a um congresso uma vez em Paris e vim 

num mesmo avião que um médico de uma República africana e esse médico me pediu pra 

mandar amostras pra ele. Fiquei até encabulado. 

 

DN - Amostras? 
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AV - Amostra de remédio: “O senhor não tem umas amostras pra me mandar?”  Como, 

como o pessoal do subúrbio pede pra gente. O médico, diretor de Saúde Pública duma 

República africana. Você pode imaginar como é que é a Saúde Pública nessas revistas 10(2), 

né? Nessas Repúblicas, não é? São países ainda em gestação, não é isso? Não há nada 

estruturado ainda. Ao passo que o Brasil é um país estruturado, com defeitos que você 

conhece e tal, mas tem estrutura, tem tudo, tá estruturado. A prova é que nós estamos aqui, 

não é isso? 

 

DN - As pessoas em geral passaram a ver a tuberculose diferente também? 

 

AV - Completamente diferente. Ninguém mais tem medo de tuberculose. Antigamente 

você via um tuberculoso, saía correndo. Era a mesma coisa que acontece com a AIDS hoje. 

Havia o pânico da tuberculose, que a juventude morria toda de tuberculose, os poetas, os 

músicos... a flor da mocidade ia embora, né? O que você tá vendo hoje em relação a AIDS 

é o que havia com a tuberculose quando eu me formei. Por isso quando eu disse que tratava 

a tuberculose, o pessoal achava um fenômeno, que havia um sujeito que tinha se metido a 

tratar de tuberculoso. 

 

DN - Agora vamos entrar na sua atividade acadêmica. É... A gente teve informação pelo 

seu currículo que o sr. tinha vínculo com ... ligação com as três universidades. 

 

AV - Isso. 

 

DN - A gente queria saber se elas foram uma de cada vez, qual era o vínculo, foi concurso, 

foi convite? 

 

AV - Eu ingressei... Eu fiz cinco concursos de professor, cinco (tosse). Pra todos eles, fiz 

tese. Comecei na Ciências Médicas, tive uma passagem fugaz pela Universidade do Brasil 

e terminei na Universidade Federal Fluminense. Foi na Universidade Federal Fluminense 

que eu pude realizar mesmo a minha grande obra de professor. Isso foi na Fluminense, que 

eu tive condições de trabalho. 

 

DN - E nessa época o sr. entrou pra universidade. É... Que importância tinha a tisiologia 

na clínica médica na faculdade? 

 

AV - Enorme, porque os professores de Clínicas Médicas não conheciam os nossos 

problemas. Então, o professor de Tisiologia ele ia lhes ensinar a ler radiografia, a ler 

tuberculino-diagnóstico, a fazer diagnóstico diferencial, a ensinar a clínica da tuberculose. 

A tuberculose foi a grande lição, assim como aconteceu com a abreugrafia, com o Raio X, 

assim foi com todos os métodos de laboratório. Então o ensino da tisiologia repercutiu 

dentro da Faculdade de Medicina. 

 

DN - E que espaço a tisiologia tinha dentro da clínica médica? 
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AV - No começo era autônoma. Depois foi... 

 

DN - Era uma cadeira à parte? 

 

AV - Uma cadeira à parte. Depois veio a estrutura departamental. A estrutura departamental 

acabou com as cátedras e acabou praticamente com as disciplinas. Uniu tudo num 

departamento, o que eu acho um progresso. Então, você tem num departamento de 

medicina, você tem pneumologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, tudo isso 

integrado num departamento. De modo que o aluno fica um mês comigo, fica um mês na 

cardiologia, fica um mês na dermatologia, mas ele tá no mesmo departamento. Assiste as 

reuniões de conjunto e os serviços não são estanques, porque a minha enfermaria de 

pneumologia é ao lado da cardiologia. Ora, se há um problema pneumológico na 

cardiologia, eu vou lá ver, e meus alunos também. Então, o departamento criou esse 

intercâmbio permanente e praticamente acabou com a mentalidade de especialista. Então, 

hoje a faculdade de medicina se propõe a fazer, antes de tudo, o médico geral. E depois que 

ele vai se especializar na pós-graduação. Mas houve uma revolução no ensino na faculdade 

de medicina com a criação dos departamentos e a extinção das cátedras. Pra mim foi um 

progresso, embora muitos dos meus, dos meus companheiros não achem, mas as novas 

gerações já estão educadas nesse sistema, que aprovou plenamente, embora, se diga que 

não, mas aprovou... o sistema departamental. 

 

DN - Essa, essa ida pra universidade foi a questão da oportunidade do momento? 

 

AV - Criaram-se as Cátedras... 

 

DN - Ou... (?). 

 

AV - O Congresso Nacional criou a cátedra de Tisiologia por influência nossa, dos 

professores, o potencial dos candidatos e aí, então, abriu-se o leque, abriu-se a 

oportunidade, foi uma lei do Congresso Nacional. Criada a cadeira tem que ser preenchida. 

Aí começaram os concursos. No Rio, São Paulo, Bahia, Porto Alegre e aí, veio o 

florescimento das cátedras que acabaram integradas no departamento. O departamento 

acabou nos englobando. Mas foi salutar. Nós levamos aos departamentos a experiência 

especializada e o departamento nos deu a experiência general, generalizada. Então, o 

produto que eu lanço hoje no mercado é muito mais completo do que eu fazia antigamente, 

no tempo da cátedra isolada. Ficou mais harmonioso. 

 

DN - Em 58... 

 

AV - Agora aí nasceu a pós-graduação, quer dizer, o médico que recebeu aquele preparo 

agora ele quer ser especialista, muito bem, vem pra cá. Dois anos ele vai fazer a pós-

graduação, mas aí numa coisa mais sistematizada. Pergunta. 

 

DN - É... O sr. assumiu o dispensário da Fluminense em 57? 
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AV - Da qual? 

 

DN - Da Fluminense, da Universidade Federal Fluminense. 

 

AV - Dispensário Mazzini Bueno. 

 

DN - O sr. já estava na universidade? 

 

AV - Isso. 

 

DN - Como é que foi essa experiência do serviço? Como funcionava o serviço ligado à 

universidade? 

 

AV - Funcionava muito bem porque a cátedra funcionava no dispensário. Então, o aluno 

passava pelo dispensário. Então, ele era obrigado a se integrar na nossa rotina de trabalho. 

Por outro lado, o nosso dispensário estava integrado no centro de saúde. Então nós 

tínhamos a visão, porque eu recebi uma zona de Niterói. Niterói tinha 300.000 habitantes. 

Eu recebi no dispensário-escola uma zona de 100.000 habitantes e nós trabalhávamos, 

examinávamos os escolares, tínhamos hospitais, fazíamos intercâmbio, aí o aluno recebia 

uma preparação muito boa. Quando se criou o Hospital de Clínicas Antônio Pedro, eu fui 

pro Antônio Pedro, mas conservamos o... 

 

AVP/DN - ...dispensário. 

 

AV - ...conservamos. Então, o aluno tem uma informação muito mais ampla porque ele 

tem a rotina hospitalar e ele tem a mentalidade do dispensário, que é uma mentalidade de 

saúde pública. Então, a Fluminense hoje tem um ensino de pneumologia e de tisiologia 

associado em um âmbito muito maior. 

 

DN - E até quando o sr. ficou no dispensário? 

 

AV - Ainda até hoje. Ainda estou lá. 

 

DN - Ainda está lá? Sim. 

 

AV - É o seguinte: quando eu completei 70 anos eu fui aposentado. Mas eu tinha a pós-

graduação e na pós-graduação não há limite de idade. Para a graduação existe, pra pós-

graduação não. Então eu fiquei como coordenador do curso 13 anos e só deixei a 

coordenação do curso ano passado porque já tinha preparado a equipe para me substituir. 

Mas continuo como orientador de pesquisa, até hoje. 

 

DN - O sr. vai lá quantas vezes? Três vezes por semana? 

 

AV - Só, antigamente ia todo dia, né? 

 

DN - É, não. Eu acho até muito. (risos) 
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AV - Não é possível que, esse ano, eu passe pra duas, ouviu? Eu já estou começando a ficar 

cansado, né? 

 

DN - Sim. 

 

AV - Não, eu tenho atividade em casa, né? Eu mostrei a ela o livro que eu estou fazendo113. 

Que está me absorvendo muito. 

 

DN - Agora, de 76 a 80 o sr. foi diretor da Faculdade de Medicina... 

 

AV - Sim senhora. 

  

DN - Na ...na Fluminense, né? 

 

AV - Sim senhora.  

 

DN - Fale pra gente um pouco sobre essa sua gestão na faculdade. 

 

AV - Olha, a minha direção na faculdade (tosse) foi, foi muito gratificante, não é? 

 

DN - Como é que se chegava a diretor de faculdade naquela época? 

 

AV - Eleito, pelos departamentos... 

 

DN - Sim. 

 

AV - ... numa lista sêxtupla. E nesta lista sêxtupla eu concorri com grandes valores da 

universidade e fui escolhido então diretor. Aí, como diretor eu procurei dar à direção da 

faculdade uma orientação mais científica, mais um caráter mais científico, não é? Mas os 

departamentos aliviaram muito o diretor porque houve uma descentralização de poderes, 

compreendeu? E então, o diretor da faculdade é mais hoje um coordenador dos 

departamentos de modo a facilitar a integração.   

 

 

Fita 2 – Lado B 

 

 

DN - Diga. O senhor estava falando sobre sua gestão na..., como diretor da faculdade de 

medicina. 

 

AV - Foram 4 anos. Mas aí eu tive uma participação mais na vida universitária. Aí tive que 

ir a Brasília, havia reuniões do Ministério da Educação. Aí se projetou mais. E então senti 

que dentro da universidade naqueles quatro anos eu era menos um médico atuante, do que 
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um professor universitário num grande sentido, não é isso? Nesses quatro anos realmente 

a faculdade cresceu muito e a universidade também cresceu muito. A Universidade Federal 

Fluminense é uma universidade em franco desenvolvimento, um desenvolvimento 

crescente e eu tive a felicidade de participar desse movimento. 

 

DN - E a ampliação da Tisiologia pra Pneumologia Sanitária, como foi esse processo? 

 

AV - Foi automático. À medida... Se eu lhe mostrar um tratado de tuberculose de 40 anos 

atrás, a tuberculose era isso e as doenças não-tuberculosas era isso. Hoje, um tratado de 

pneumologia, a tuberculose é isso e as doenças não-tuberculosas é isso, porque apareceu 

uma nova patologia que estava embutida dentro da tuberculose. Você só via tuberculose. 

Mas à medida que a tuberculose foi caindo foram aparecendo as outras doenças. Hoje o 

câncer de pulmão é uma epidemia mundial. As micoses pulmonares são um problema 

gravíssimo no interior do Brasil porque é uma doença eminentemente rural. As pneumonias 

hoje tomaram um outro feitio porque aparecem germes novos todo dia. Porque os 

antibióticos vão fazendo a diferenciação. 

 

DN - Fazendo a seleção, né? 

 

AV - Da... Fazendo a seleção da... Vão aparecendo novas raças bacilares. Hoje a infecção 

hospitalar é um grave problema, a pneumonia hospitalar é um grave problema e a AIDS 

está aí dando 16% de tuberculose como complicação e dando pneumonias como uma das 

causas mais freqüentes de morte de complicação da AIDS. Quer dizer, umas doenças vão 

terminando e outras vão aparecendo, é um ciclo das doenças, não é isso? 

 

DN - Agora, em 86, o sr. foi professor na Universidade de Buenos Aires? 

 

AV - Fui dar um curso na Universidade de Buenos Aires, 86. Foi antes, não? 86 eu fui, eu 

fui tomar, eu fui... fui dar aulas num congresso que houve. Mas muito mais importante foi 

um curso que eu dei na Universidade de Córdoba. Muito antes. Isto não está relacionado 

na... 

  

DN - Olha o... 

 

AV - Podemos voltar? Deixa eu botar (?) (risos)124 mais importante curso de tuberculose 

da América do Sul era aplicado em Córdoba, pelo Prof. Gumercindo Sayago. Em 59 ele 

me convidou pra dar aula inaugural, desse curso - e eu dei aí um curso na Argentina, em 

Córdoba - Córdoba era uma espécie de Campos do Jordão da Argentina. Daí eu me tornei 

muito conhecido na Argentina... 

 

LK - Quando foi esse curso? 

 

AV - 59. Eu até tenho aqui a minha aula inaugural que eu dei, que eu levei impresso, né? 

Bom, depois eu voltei várias vezes à Argentina como fui a Paris, como fui a Lion, como 
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fui à Roma, como fui a Nápoles, não é isso? Mas, recentemente, você está falando, eu fui 

convidado para um congresso na Argentina para dar aulas e tomar parte em mesas 

redondas. Isso está aí na... nessa sua data, né? 

 

DN - 86. 

 

AV - 86, não é isso? Foi a última vez que eu fui à Argentina. 

 

DN - Quer dizer, o sr. estava sempre fazendo essas viagens a convite... 

 

AV - Sempre a convite. 

 

DN - Pra participar... ou pra dar aula, ou pra participar de congresso? 

 

AV - Ou pra examinar concursos. Isso no Brasil inteiro. Eu examinei concurso pelo Brasil 

inteiro. Eu conheço o Brasil do Amazonas ao Chuí. Por que? Porque fui a um congresso 

no Amazonas, fui examinar dois concursos em Belém do Pará, fui examinar um concurso 

em Recife, fui examinar concurso em São Paulo, vários, fui examinar concurso em Sergipe, 

fui examinar concurso em Porto Alegre e, então, essa atividade de membro de banca 

examinadora não só na universidade, como no começo, no INPS, me pôs em contato com 

o Brasil inteiro. Eu conheço o Brasil inteiro nessa função, não é isso? Sendo que no 

Amazonas nós tivemos um congresso muito interessante. Uma das sessões foi num navio, 

numa chamada gaiola. Nós sentamos no tombadilho e éramos os médicos brasileiros, 

colombianos, peruanos e equatorianos, a chamada bacia amazônica. Eu não sabia disso. E 

nós discutimos os problemas da tuberculose naquela região. Isso, o navio deslizando sobre 

o Rio Amazonas, depois veio o encontro das águas, nós suspendemos a sessão pra ver o 

encontro das águas do Amazonas com o Rio Negro... 

 

DN - Pororoca. 

 

AV - É. Depois continuamos a viagem, tudo isso no Amazonas. Mas, então, estamos em 

Buenos Aires, né? 

 

DN - Em Buenos Aires. E aí o sr. é membro conselheiro e consultor da Associação Médica 

Latino-Americana. 

 

AV - Sim senhora, eu fui membro da União Internacional Contra a Tuberculose. 

 

DN - Como, como foi esse convite pra ser membro, dessa associação? 

 

AV - É aclamação, né? Eles propõem no congresso, no plenário e a... 

 

DN - Como da UICIT também? 

 

LK - UICT. 
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DN - UICT, também? 

 

LK - União Internacional. 

 

AV - Da qual é? 

 

LK - União Internacional Contra a Tuberculose. 

 

AV - Ah... da União Internacional eu fui escolhido, eu fui eleito em Paris, não é? Fui eleito 

em Paris. 

 

DN - E como, aproveitando que o senhor, membro conselheiro da Associação, como a 

Associação via o problema da tuberculose ou vê o problema da tuberculose na América 

Latina? 

 

AV - Via como nós vemos. Não há... América Latina é um bloco só. É curioso. Nós falamos 

línguas diferentes, mas o padrão de vida, o way-of-life, as concepções, somos tão 

parecidos. Uma vez eu estava num congresso em Viena e de repente os latino-americanos 

estavam todos juntos. E eu disse pra eles: escutem, os latino-americanos se aglutinaram, é 

um fenômeno de auto... isoaglutinação. Realmente, a gente se sente bem uns com os outros. 

Então, diante dos franceses, dos alemães, dos italianos menos, dos russos, a gente se sente 

uma família só. Os problemas deles são os mesmos nossos. Aqui na Bahia tem mais preto, 

em Córdoba tem mais índio, no Peru tem mais índio, no Amazonas tem muito índio 

também. O Rio Grande do Sul não, tem mais branco. Santa Catarina tem alemão. Mas em 

Valdívia, no Chile, também só tem alemão. Tem colonização italiana no sul do Brasil. Mas 

Buenos Aires é uma cidade italiana, eles dizem lá, é tudo parecido. Existe a península 

ibérica, minha filha, é muito mais diferenciada Portugal e Espanha do que os países da 

América Latina, tudo igual, os mesmos defeitos, os mesmos vícios, os mesmos cacoetes, 

os mesmos tiques, a mesma coisa. 

 

LK - Que tipo de defeito que tem? Que tipo de defeitos e cacoetes que são iguais ou 

semelhantes? 

 

AV - Brizola (risos). Ainda existe isso lá. Lula, Fidel Castro, Perón, Vargas, Terra na 

Argentina, Pinochet no Chile, tudo igual, tudo igual. Argentina fez o Ménen, não é? Agora 

o Brasil fez o Collor. Mesmo tipo de reação. Sendo que um era peronista, esse aqui... dizem 

que é da direita. Não sei se é da direita não, mas é o mesmo tipo de reação. Há um ditado 

no meu tempo de estudante que dizia: “Os ventos sopram do pampa”. Quando há uma 

revolução na Argentina, pouco depois tem aqui no Brasil. Foi assim no tempo do Vargas, 

Perón, Vargas muito parecido. Agora é a onda de democracia na América Latina, todo 

mundo... palavra de ordem é democracia. Vamos ver, vamos ver. 

 

DN - E aí, com isso a magnitude da tuberculose é a mesma? 

 

AV - Tudo igual, é tudo igual. Por exemplo, você sabe onde tem boa, pouca mortalidade, 

é no Uruguai. Tinha, agora não sei. Mas no Chile era uma coisa tão grave quanto no Brasil 
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naquele tempo. Na Bolívia não se fala. Mas, por exemplo, a cidade onde havia menos 

tuberculosos era Curitiba. Mas Curitiba era - não sei se ainda é - era uma cidade jardim, 

não é? Cidade deliciosa, pequena, jeitosinha, é tudo igual. (manuseio de papel) 

 

DN - Agora, sobre a coordenação dos cursos de pós-graduação da Fluminense? 

 

AV - Essa é minha paixão atual, né? 

 

DN - Então fale pra gente um pouco sobre isso. 

 

AV - Isso é a minha paixão atual, porque houve um momento em que eu era professor de 

graduação. Mas eu estava começando a me cansar de lidar com alunos. Porque a medida 

que você vai envelhecendo a distância das gerações vai se aprofundando. Então, eu com 

60 anos, (tosse) não tinha a mesma, a mesma paciência com alunos que eu tinha aos 30. 

Com 60 anos eu queria lidar com alunos mais diferenciados, mais cultos, com inquietações 

maiores. Eu já não queria ensinar o be-a-bá. Foi quando surgiu a pós-graduação há 30 anos 

atrás. Então meus alunos passaram a ser os melhores médicos da região. Então eu passei a 

selecionar, porque eu só tenho cinco vagas por curso, o que havia de melhor que me 

procurava. Então o curso de pós-graduação passou a ser pra mim uma festa de cultura. 

Porque eu tinha que convidar professores eminentes, porque eu tinha que fazer mesas 

redondas, eu tinha que fazer seminários. Então eu passei a trabalhar mais com pós-

graduação do que no tempo da graduação. E digo mais, o professor de pós-graduação tem 

que ter tempo integral, porque ele é solicitado o dia inteiro. Eu estou corrigindo trabalhos 

de tese a hora que vocês chegaram. Minha casa hoje é um centro de consulta, porque eu 

tenho uma biblioteca bem organizada. Então, com... eu só trabalho hoje com a elite da 

medicina. Então, a pós-graduação pra mim, foi um progresso extraordinário. Agora, pra 

faculdade de medicina nós renovamos todo o corpo docente porque hoje o professor tem 

que ter pós-graduação. Então, eu não sabia o que era pedagogia médica, eu não sabia 

escrever num quadro-negro. Eu escrevia no quadro-negro arbitrariamente. E veio uma 

professora e ensinou aos alunos como é que tem que escrever no quadro-negro, que tem 

que apagar antes de escrever de novo, que tem que obedecer a uma certa seqüência. E a 

metodologia científica, como é que o aluno é preparado pra pesquisa. Tudo isso, de repente, 

é fornecido ao aluno de pós-graduação. Então, eu fiz dois anos de curso... ele tem que 

defender uma tese que é uma pesquisa original e ele sai com outra mentalidade. Então, 

hoje, na Faculdade Fluminense, os professores de pneumologia, todos têm pós-graduação. 

Então o curso tomou uma outra dimensão um outro progresso. E para o professor que tá 

por cima é 135 um prazer porque ele está convivendo com gente igual a ele, que lhe traz 

inquietação, que lhe traz solução para os problemas, e que está integrado no progresso da 

ciência. Então a pós-graduação foi a maior, a maior revelação que houve no ensino médico 

e nem toda a gente já se capacitou disso. 

 

DN - Quer dizer que o sr. está gostando mesmo da pós-graduação? 

 

AV - A prova é que eu estou nela até hoje, né? 
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DN - Agora o sr. é professor emérito da UFF, professor convidado do Hospital Naval, 

professor emérito da UERJ. 

 

AV - Tudo isso. 

 

DN - Fale um pouquinho sobre essas outras atividades. 

 

AV - O professor emérito. Há dois critérios para escolher um professor emérito. Um, que 

determina... que algumas universidades... O sujeito se aposentou praticamente é feito 

professor emérito. Entretanto, na UFF não. Na Universidade Federal Fluminense o 

professor emérito é escolhido por votação no Conselho Universitário com a participação 

dos alunos. De modo que é muito difícil ser professor emérito da Universidade Federal 

Fluminense. E na Universidade do Estado da Guanabara aconteceu comigo um fato 

curioso. Eu só fui feito professor emérito dez anos depois que saí. Quer dizer, a minha 

atividade fora da UERJ repercutiu na UERJ e eles me fizeram professor emérito o ano 

atrasado. E eu já era professor emérito da Fluminense há mais de 10 anos, sendo que muda 

muito o critério. Mas, tanto na UFF, na Universidade Federal Fluminense, como na UERJ 

é merecimento, é escolha por votação que... primeiro da congregação, depois do conselho 

universitário. Então é uma seleção rigorosa. 

 

DN - E a sua produção científica enquanto publicações, congressos? 

 

AV - Minha filha, aqui tá... eu já... eu estou preparando o 13º livro, estou preparando o 13º. 

O primeiro você viu, foi Editora do José Olympio, em 37, e o último está aqui no forno. Eu 

tive mostrando a essa menina o plano desse livro que eu vou fazer. Eu estou reunindo todas 

as conferências que eu fiz nos últimos... ao longo da minha vida profissional, estou 

reunindo num livro. Conferências, aulas magistrais, aula magna na Universidade e quando 

eu juntei tudo isso em dois grossos volumes, eu verifiquei que eu fui testemunha de um 

tempo, um tempo da vida médica nacional. De modo que esse meu livro vai ficar como um 

repositório de grandes acontecimentos da vida médica nacional, e sobretudo da 

tuberculose, da pneumologia e da cultura médica em geral. Por exemplo, tem um artigo, 

uma conferência que eu fiz sobre a doença do Manoel Bandeira. Ninguém sabia bem como 

é que tinha sido a doença do Manoel Bandeira e eu fui médico dele e contei. Isso deu um 

artigo que tá sendo reproduzido até num livro que foi editado em homenagem ao Bandeira. 

A mesma coisa com a Djanira. A mesma coisa com Pancetti. Então eu estou dando um 

depoimento da minha vida profissional que testemunha um tempo da vida brasileira. E isso 

é que tá me motivando pra fazer esse livro. 

 

DN - Quer dizer, pelo visto o que orientava a sua produção era a sua prática mesmo, né? 

 

AV - Isso é que, isso é que é o segredo. 

 

DN - Quer dizer, ao instalar a abreugrafia no Centro de Saúde o senhor produziu a 

tuberculose inaparente. 
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AV - Isso. 

 

DN - Na discussão do clima, são três livros ou mais sobre o clima e a tuberculose? 

 

AV - Isso. Isso. De acordo com a solicitação. Porque é curioso. Um professor francês me 

disse uma coisa que eu achei absurda. Ele disse que quando ele chegou aos 30 anos tinha 

tudo planejado o que ele ia fazer e aos 60 anos ele continuava fazendo o que tinha planejado 

aos 30. Se você me perguntar o que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Depende do que me 

for proposto. Porque agora a Academia quer fazer uma conferência sobre meio-ambiente. 

Me pediram pra falar sobre as doenças do meio-ambiente146. Eu vou levar a experiência de 

Niterói, da doença do meio-ambiente, da silicose ambiental matando o doente em um ano 

de evolução; porque os estaleiros de Niterói continuam usando jato de areia que é 

criminoso. Então, nós estamos com uma experiência de doença de jato de areia 

surpreendente. Então, agora eu vou fazer um levantamento dos nossos casos e vamos fazer 

um trabalho sobre isso. É claro que é com os assistentes que tão ligados ao assunto. Por 

exemplo, me pediram pra fazer uma conferência sobre tuberculose e AIDS. Muito bem, eu 

vou fazer o levantamento dos doentes no hospital e vou fazer um estudo de conjunto e vou 

fazer uma conferência sobre tuberculose e AIDS porque o problema que apareceu. Então 

eu não tenho nenhum preconceito o que eu vou fazer, nem sei. Se amanhã aparecer um 

tema que me empolgue, eu estou nele, compreende? É isso é que é a vantagem da 

universidade, é que você não se desliga da atualização, não é isso? 

 

DN - E os congressos que o senhor participou? 

 

AV - Participei de 50 anos, de todos os Congressos, na América do Sul, na Europa. Sendo 

que, na Itália (tosse) houve... eu fui, fui receber um prêmio na Itália, o maior prêmio que o 

governo italiano dá que é a medalha Carlo Forlanini, o homem que inventou o 

pneumotórax. Recebi a medalha, medalha de ouro, muito bem, depois fui escolhido pra 

falar em nome dos congressistas, do... e aí tive que fazer um discurso, em nome dos 

congressistas. E como a língua franca no meu tempo era o francês, eu falei em francês. Aí 

depois, no meio do discurso, eu digo: "Agora eu vou falar em português." E terminei a 

conferência em português e eles entenderam tudo. Os italianos... entenderam tudo. Apenas 

houve uma frase, um verbo que ninguém entendeu. Eu disse assim: "É muito fácil começar 

uma conferência, o difícil é acabá-la." O que é acabá-la? E ninguém sabia. Aí tinha um 

calabrês, disse: "Terminá-la." Porque isso é dialeto da Calábria, o italiano culto não sabe 

que é acabar, é terminar. (risos) Foi a única... foi um detalhe muito curioso dessa 

conferência, viu? Houve um sussurro: "Que quer dizer acabá-la? Aí, o calabrês soprou, 

não, o siciliano soprou: “Não é terminá-la". Aí o pessoal ficou: "É terminá-la, é terminá-

la..." (risos) 

 

DN - Agora a gente queria fazer referência a uns dois congressos, assim. Em 50 teve o V 

Congresso Nacional de Tuberculose e foi quando estava começando o uso dos 

quimioterápicos, não é? 
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AV - Foi, foi. 

 

DN - É... e como foi a discussão nesse congresso? Teve importância esse Congresso... 

 

AV - Enorme. 

 

DN - ... sobre alguma questão... 

 

LK - O sr. foi relator dele, né? 

 

AV - Fui relator. Foi em Belo Horizonte, né? 

 

DN - Acho que sim. 

 

AV - Belo Horizonte. Eu dei a nossa experiência, mostrando... Aí apareceram os problemas 

de resistência bacteriana, de esquemas múltiplos, não é isso? Estava começando isso, né? 

Então eu levei a experiência nossa da Policlínica. E a experiência nacional era concordante, 

é curioso. O que eu mostrava do Rio de Janeiro é o que se via na Bahia, o que se via em 

Porto Alegre. Não havia diferença. Parecia que nós tínhamos combinado tudo o que íamos 

dizer. Houve, houve, havia muita afinidade entre os grupos de trabalho. Agora nisso a 

Campanha teve um papel meritório, porque foi a Campanha que congregou os grupos 

nacionais. Foi fruto da Campanha. E as últimas, os últimos congressos foram todos 

patrocinados pela Campanha. 

 

DN - E a XVIIIª Conferência Internacional de Tuberculose em 65? Quer dizer, nesse 

momento já estavam consagrados... 

 

AV - Já. 

 

DN - ... os quimioterápicos, né? 

 

AV - Exato. Agora vinham os novos remédios, né? 

 

LK - É, E o sr. falou sobre problemas, né? De, da tuberculose crônica nesse... 

 

AV - É, aí, exatamente. 

 

LK - ... 66. 

 

AV - Isso foi em Munique157 eu acho, não é? 

 

LK - Foi. 

 

DN - Isso, Munique. 

                                                           
15  O entrevistado se refere à XVIIIª Conferência Internacional de Tuberculose (1965), em Munique. 
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AV - Foi Munique, né? 

 

LK - Foi. 

 

AV - É. Eu mostrei exatamente que o tratamento curava alguns doentes, mas, às vezes, não 

curava todos, cronificava. Então fazia o que se chamava a “moratória com a morte”. Você 

não vai morrer já, não. Você vai morrer daqui a 5 anos, viu? Isso então encheu os hospitais 

de crônicos. Foi quando apareceram as drogas mais recentes como a rifampicina que deram 

o golpe mortal e acabaram com o crônico. Ainda existem crônicos, ainda existem, mas 

muito menos do que no começo do tratamento. Tanto que hoje não há mais Hospital de 

Tuberculose por causa disso, porque os crônicos são muito poucos. Agora o problema é 

tratar o doente precocemente, é tratar o doente com esquema tríplice ou quádruplo de modo 

a curá-lo o mais depressa possível e impedir a cronicidade. Foi esse o tema que eu defendi 

em Munique. 

 

DN - Teve mais algum congresso assim que o sr. tenha achado da maior importância? 

 

AV - Olha, o que eu gostei mesmo, gostei muito do Congresso de Sorrento na Itália, quando 

eu falei, deixa eu ver se eu tenho aqui o discurso de Sorrento. Espera aí, vou dar pra vocês 

esse exemplar. Esse congresso eu gostei muito. Primeiro eu fui homenageado, né? 

(manuseio de papel) 

 

DN - 80. 

 

LK - 1980? 

 

DN - XXVº Congresso Italiano de Tisiologia. 

 

AV - Foi aí que eu comecei a falar em francês. Fica com vocês esse... 

 

DN - Esse que o sr. começou em francês e terminou em... 

 

AV - Em português. 

 

DN -... português? 

 

AV - E eu citei, eu disse a eles: "Vocês vão entender português porque nós temos a mesma 

origem". Não é? Somos línguas latinas, não é? Mas o português, como dizia um poeta 

brasileiro, Olavo Bilac, “Última flor do Lácio, inculta e bela”. Ora, isso todo italiano 

entendeu. Aí, com essa frase eu conquistei os italianos. Esse congresso me... afetivamente 

me tocou muito, viu? Primeiro porque eu recebi uma medalha diante do congresso. Isso é 

uma emoção, não é? Apesar de eu já estar calejado, né? Mas é que foi uma emoção, né? E 

depois ter que falar em nome dos congressistas do mundo inteiro que estavam lá, não é 

isso? E sabe que brasileiro é saliente mesmo, né? Então, eu falei... eu fui educado em 

francês, né? Colégio francês. Pra mim não teve problema de falar em francês, não é? 
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LK - Qual foi o colégio que o sr. foi educado? 

 

AV - Eu fui educado... 

 

LK - Lá em... 

 

AV - ... num colégio que, aliás, não era bem francês, era belga, mas é língua francesa, São 

Vicente de Paula. Mas naquele tempo não havia professor brasileiro, era tudo francês. Os 

livros eram franceses, a gente falava francês. E nas casas de família também se falava 

francês, na mesa, viu? Era de bom-tom falar francês. Eu nunca me esqueço, eu era estudante 

e a Rua do Ouvidor era muito tumultuada. Então inventaram uns guardas na Rua do 

Ouvidor pra fazer a circulação de pedestres: descia à direita, subia à esquerda, e ficava o 

guarda orientando o trânsito de pedestre. Sabe como é que o guarda dizia? Você parava, 

ele dizia: "Circuler, circuler, circuler." (risos) 

 

LK - Eu queria que o sr. falasse uma coisa pra mim, pra nós. É, da pra perceber que o sr. é 

bastante ligado à cultura francesa. Num determinado momento o sr. falou que começou a 

se aproximar mais da cultura germânica... 

 

AV - Virei alemão. 

 

LK - Virou alemão, via medicina? 

 

AV - Via medicina. 

 

LK - Por causa dos... 

 

AV - Via medicina, exclusivamente via medicina. Toda a minha biblioteca até a guerra 

mundial, a segunda, era alemã. As revistas que eu assinava eram em alemão, meus 

trabalhos eram citados na Alemanha, eu me correspondia com os médicos alemães, eu virei 

um alemão. 

 

LK - O que o sr. admirava, ou admira, na... 

 

AV - Na Alemanha. 

 

LK - ...prática de saúde da Alemanha? 

 

AV - O que eu admirava, aliás a Alemanha é um país extraordinário. Eu continuo 

germanófilo até hoje, né, porque na Alemanha tem uma estrutura social que respeita a 

pessoa, entendeu? Alemanha é uma gente unida e a cultura tem uma importância muito 

grande, a cultura, a arte. Por exemplo, tem um artista brasileiro que é professor na 

Universidade de Hamburgo que se chama Almir Mavigner e esse homem tem um prestígio 

na Alemanha como professor, como artista, como pintor. Ele se casou com uma alemã, 

então não sai mais da Alemanha, né? E, então, é impressionante, você é professor na 
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Alemanha, você é recebido. Eu quando fui... uma das vezes que eu fui à Alemanha, eu fui 

comissionado pela Reitoria da UERJ para escolher a aparelhagem na Casa Zimenz, 

aparelhagem radiológico. E então eu tinha que ver um, tinha que ver um instrumental 

médico. Então, fui convidado para ir à Casa Leitz, que é a grande fabricante de remédio.  

Então eu fui recebido pelo dono da fábrica, né, no almoço na casa dele, numa mesa em que 

ele me botou à direita da senhora dele, toda a família reunida, né? Porque era um professor 

brasileiro visitante. Então você, na Alemanha, você ser professor, her professor, é coisa 

como o diabo, é muito importante. Agora não sei, agora mudou um pouco, a hierarquia, os 

valores de hierarquia mudaram na Alemanha depois da guerra, né? Esta, esta comoção que 

houve na mocidade aconteceu na Alemanha também. De modo que já não é mais aquela 

hierarquia de antigamente. Mas há muito respeito pelo trabalho, muito. E a pessoa vale, 

bom, isso um pouco na Europa toda, vale pelo que é, não é? Isso é muito importante. Há 

muito respeito pela pessoa humana, viu? Isso na Alemanha era muito. E do ponto de vista 

sentimental, nós somos muito mais afins aos alemães do que aos franceses, e aos ingleses. 

Nós temos uma afinidade sentimental com os alemães que é muito interessante. E na 

Alemanha há umas coisas curiosas. No século passado emigraram para os Estados Unidos 

cinco milhões de alemães. E emigraram para o Brasil uns 250.000. Você sabe qual é o 

maior orgulho que os alemães têm de colonização alemã fora da Alemanha? Blumenau. 

Consideram Blumenau um fenômeno germânico, quer dizer, um centro de cultura alemã 

vivo no sertão brasileiro, e vivo e atuante até hoje. Naquele tempo, quando em uma das 

vezes que eu fui lá, não tinha presidente alemão, não tinha Geisel, não, que além de alemão 

é luterano. Primeiro presidente do Brasil que não era católico apostólico romano. Então, 

existe uma afinidade muito grande, a gente se sente muito bem na Alemanha, né? Apesar 

da diferença de linguagem. Se a gente tá habituado com a língua deles, então aí... aí então. 

É uma beleza, né? 

 

LK - Esse tipo de clima entre... de valorização do trabalho e da hierarquia mesmo, da 

afinidade entre as pessoas, o sr. sente em alguma outra instituição aqui no Brasil, o sr. tem 

esse tipo de relacionamento com as pessoas em algum... 

 

AV - FIOCRUZ. 

 

LK - FIOCRUZ? (risos) 

 

AV - Eu considero, eu tenho o maior... Eu quando entro lá eu fico emocionado. Começa 

que eu freqüento a biblioteca, né? Nunca ninguém me perguntou quem eu sou, nunca 

ninguém me pediu documento de identidade. Eu chego lá, na FIOCRUZ, mas isso desde o 

tempo, desde o 6º ano de medicina. Eu chego pro bibliotecário, digo assim: "Eu quero o 

livro tal, a revista tal." "Espere um pouco..." Daqui a pouco me dão. Eu sento lá, consulto, 

fico o tempo que eu quero, entrego na saída, até logo, até logo. Há um respeito lá naquele 

Centro, isso continua até hoje, continua até hoje. 

 

LK - E na Academia Nacional de Medicina? 

 

AV - A Academia é uma instituição diferente, porque a Academia é quase que um clube 

médico. Onde a gente se reúne uma vez por semana, discute assuntos médicos, mas é mais 
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uma congregação da classe, entendeu? Mas, mas... é o órgão superior. Mas tem um caráter 

muito mais social, social no melhor sentido, né? do que (...) 

 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

AV - ... mas é um centro também social, não é isso? E que são escolhidos na classe os cem 

elementos mais representativos. Se reúnem uma vez por semana, fazem seminários, fazem 

congressos, é uma associação da maior utilidade, é a mais antiga da América. A primeira 

academia de medicina foi fundada em Paris, em 22, 1822, ano da nossa independência. A 

nossa foi fundada em 1829, sete anos depois da francesa que foi a primeira do mundo. A 

nossa é a segunda. Então Academia (tosse) é uma instituição de alta respeitabilidade, onde 

se congregam os valores da medicina que são escolhidos por eleição, eleição muito renhida, 

muito disputada. E lá nós... Nós reunimos uma vez por semana, tem os debates científicos 

e tem o convívio da classe que é muito importante, não é? E, então é uma instituição que 

tem o seu lugar no plano cultural do país, não é isso? 

 

DN - Quer dizer, hoje ainda passa pela Academia os debates atuais? 

 

AV - Tem vários simpósios programados. Agora vai ser um simpósio sobre a medicina da 

adolescência. Em setembro tá programado um simpósio sobre doenças ambientais, onde 

eu vou falar sobre silicose. A coisa que mais me impressionou é que um dia ia pro hospital 

e estavam perfurando uma rocha pra sobre essa rocha plantar um edifício, ao lado do 

hospital. E tinha um britador... um britador. O homem estava envolto numa nuvem de 

poeira. Poeira de sílica, SO2 que dá uma doença pulmonar gravíssima. Pois bem, esses 

casos nós recebemos lá no hospital. Isso já não há mais no mundo inteiro, quer dizer, no 

mundo civilizado bem entendido porque o jato de areia é proibido e o camarada que 

trabalha na poeira tem que usar máscara, não é isso? 

 

DN - Acho que a gente podia passar pras... 

 

LK - Pras questões... gerais, né? 

 

DN - Saber se algum membro da sua família seguiu, seguiu carreira de tisiologista. 

 

AV - Não, tisiologista não. Eu tenho um primo irmão, Ulisses Viana, que é psiquiatra, 

sucedendo ao pai que tinha sido um psiquiatra. 

 

DN - E a sua sensação diante de todas as... as honrarias e homenagens que o senhor já 

recebeu? 

 

AV - Olha, no começo, no começo a gente fica envaidecido, não vamos dizer que não. 

Depois a gente habitua. Depois você é habituado. Você recebe uma comenda, você bota a 

comenda no bolso e, bom, eu mereci, tá certo. 
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LK - Eu acho que a gente não gravou o início16(1) . 

 

DN - Mas esse aqui foi depois de, de já ter se habituado? 

 

AV - Ah, sim. Mas esse daí foi uma grande emoção. 

 

DN - Foi especial?  

 

AV - Porque é o seguinte. Porque... 

 

LK - A italiana? 

 

AV - A Itália, a Itália é onde você se sente na Europa, mais... você se sente, você se sente 

mais em casa, a verdade é essa porque na Alemanha você se sente bem, mas você sente 

que está num meio superior. Na Itália, não. Eu cheguei em Nápoles, bom estou em Niterói, 

as ruas esburacadas, sujeira na rua, a molecada chateando a gente. Então você ser 

distinguido na Itália, porque a Itália, eles são muito aristocráticos. Eles têm uma classe 

mais pobre, mas a aristocracia italiana é muito impertinente e muito convencida. Então, 

você receber uma distinção na Itália é realmente uma coisa que emociona. (tosse) E foi a 

primeira vez que um prêmio desses era concedido, né? Eu fiquei realmente... tinha alguns 

brasileiros no congresso, ficaram muito felizes também, mas... Essa medalha realmente me 

tocou. Mas depois você habitua. 

 

DN - Como é que o sr. vê um doente de tuberculose hoje nos anos 90? 

 

AV - Com muita alegria e com muita despreocupação. Eu digo: "Eu vou te curar, fica 

tranqüilo" e entramos num pleno acordo, e eu curo ele e ele fica bom, fica meu amigo. 

Agora, há uma diferença na atitude dos clientes que me procuram hoje. Tem um cliente 

que me é mandado por um professor (tosse) ou que é recomendado por um alguém muito 

importante. Então chega: “Prof. Aloysio, muito bem, eu vim aqui me consultar porque o 

sr. é o papa da especialidade. Muito bem, professor”. Esse doente não fica comigo não. Ele 

vai lá, consulta uma vez, pagará o que eu pedir e depois vai embora. Agora, chega um 

doente lá e diz: "Olha, eu vim aqui porque um amigo do sr. disse assim: vai lá no Aloysio 

que ele vai te botar bom." Então esse que me chama de Aloysio fica comigo, pede redução 

e não me larga mais. É curioso isso, não? 

 

DN - Por que o sr. acha que isso acontece? 

 

AV - Porque o professor estabelece uma barreira. O doente tem medo do professor. Agora, 

o Aloysio é um homem igual a ele, ele tá à vontade. Então desaparece a barreira, embora 

eu já seja um homem velho e, e que tenha pinta de professor, mas o cliente chegar lá e se 

referir a mim pelo prenome já estabeleceu um clima de intimidade que é importante. Isso 

é uma coisa que só tá me acontecendo agora, que eu estou observando. 

 

                                                           
16 1)Comentário externo à entrevista. 
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DN - Agora. Dr. Aloysio, a gente teria terminado... 

 

AV - Pronto. 

 

LK - Eu acho que ele não falou... 

 

DN - O sr. teria... 

 

LK - Aqui sobre a família, sobre a origem do pai. 

 

DN - Não, não precisa gravar. 

 

LK - Não? 

 

DN - Não. Por isso que a gente perguntou lá dentro... É, o sr. teria alguma coisa mais para 

contar pra gente que não... 

 

AV - Não, acho que eu já... 

 

DN - Que a gente não tenha incluído no roteiro? 

 

AV - Não, eu acho que já falei demais. Muita coisa não se pode falar porque é uma 

entrevista rápida, vocês hão de imaginar que eu me formei em 1927. Nós estamos em 1990. 

O que aconteceu na minha vida todo esse tempo, como aconteceria a qualquer outro nas 

mesmas condições, foi muito acidentado, né? Muitas coisas aconteceram e quando se chega 

nessa altura da vida, tudo se embaralha e fica uma unidade só. Então, eu hoje me sinto 

como médico que venceu na carreira, realizou o que ele pretendia e agradece a Deus de ter 

chegado até aqui, não é? É isso. 

 

DN - Tudo bem. Muito obrigada Dr. Aloysio. 

 

AV - Tá certo. 

 

Obs: O lado B não foi gravado - Fim da fita 3 
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Data: 02/10/1990   

 

 

Fita 4 - Lado A 

 

 

AV - (...) Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Eles se interessavam muito por 

tuberculose porque havia casos de tuberculose na família. Então, ele teve notícia do 

pneumotórax que tinha sido introduzido no Rio de Janeiro por um médico de nome Oliveira 

Botelho que era um homem um pouco fantasista, que pretendia curar a tuberculose com a 

autoimune-terapia. Mas Miguel Pereira resolveu tratar o problema cientificamente. 

Encarregou um jovem assistente de nome Mazzine Bueno para praticar o método na sua 

enfermaria. E aí começa, com Mazzine Bueno, a primeira tentativa de aplicação científica 

do pneumotórax artificial. Em São Paulo, eu não posso precisar exatamente, mas já 

Clemente Ferreira pelo mesmo tempo já cogitava da introdução do pneumotórax porque 

ele já dirigia um serviço e estava... tinha notícia de que o pneumotórax estava se espalhando 

pelo mundo inteiro. Quando Plácido Barbosa criou a Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose, resolveu introduzir o pneumotórax terapêutico na rotina dos serviços. Isso foi 

até certo ponto revolucionário porque havia uma teoria, dominante até pouco tempo, de 

que os órgãos de saúde pública não deviam tratar, deviam apenas se ocupar de profilaxia. 

Mas Plácido Barbosa, que era um homem extremamente sagaz, compreendeu que se ele 

curasse um tuberculoso, ele iria fechar um foco de contágio. Além disso, a prática de 

pneumotórax iria se generalizar a toda população sem, sem qualquer despesa para os 

doentes. Aí então, na Inspetoria de profilaxia da Tuberculose, Mazzine Bueno começa uma 

verdadeira escola de terapêutica da tuberculose na base de pneumotórax. Ele logo chama 

para assessorá-lo Genésio Pitanga, Ary Miranda, Lafaiete Stockler, Manoel de Abreu, 

nesse tempo já vinha dirigir o serviço de radiologia porque era necessário controlar o 

pneumotórax pela radioscopia, Heitor Aquiles e outros. Então, na área do Rio de Janeiro, 

a difusão do pneumotórax se deveu à Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose criada na 

reforma Carlos Chagas 17(1), que praticamente criou a Saúde Pública no Rio de Janeiro, né? 

E Carlos Chagas, na sua reforma, ele criou então a Inspetoria de Lepra, a Inspetoria de 

Tuberculose. Foi um plano muito abrangente e até certo ponto revolucionário naquele 

tempo. A partir da Inspetoria de Tuberculose é que o método se divulgou na nossa área.  

Em São Paulo isso acontecia com Clemente Ferreira, em Pernambuco, pela Liga 

Pernambucana Contra a Tuberculose, na Bahia também no Dispensário de Tuberculose de 

Salvador. Eu não sei assim de cabeça o nome desses pioneiros, mas eram todos homens 

eminentes que deixaram seus nomes ligados às diferentes instituições. É assim que, na 

Bahia o dispensário de tuberculose guarda o nome do introdutor do pneumotórax naquela 

zona. Em Pernambuco também. Mas no Rio ficou tudo a cargo da Inspetoria de Profilaxia 

da Tuberculose. 

 

DN - Quer dizer que, enquanto iniciativa isolada, a primeira vez usado no Brasil foi por 

Miguel Pereira, em 1917, né? Que o senhor falou? 

                                                           
 

17 1)Reforma ocorrida no ano de 1920. 
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AV - Não, na grande crise de 17 ele morreu. 

 

DN - Ah, então foi antes, antes ainda? 

 

AV - Foi antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi em 14. Foi antes, foi 

um pouco antes. Mas eu não tenho certeza das datas porque eu não tenho aqui no meu livro 

minha conferência sobre o professor Miguel, que tá inserida nesse meu livro que tá com o 

Artur Barbosa. Eu não tenho aqui a data precisa; aliás, nunca me preocupei muito com essa 

questão de datas. Mas é certo que o Miguel Pereira foi o pioneiro e que foi o seu jovem 

assistente Mazzine Bueno quem deu ao método uma base científica. Isso é indiscutível. 

 

DN - Porque da outra vez, é... na primeira parte da entrevista, a gente conversou, mas não 

gravou, né, sobre a sua vida familiar, sobre a sua origem, os seus pais, é, a sua escolha pela 

medicina, né? Então a gente gostaria que o senhor nos dissesse isso pra que ficasse gravado. 

 

AV - Bom. Então, o meu pai é descendente de imigrantes italianos que, vindos de Gênova, 

se localizaram na Ilha da Madeira. Eles se ocupavam de construção naval. Não construção 

naval na escala atual, não é? Mas de uma escala do tempo. Quando D. João VI veio pro 

Brasil, o patriarca da família resolveu se mudar para cá porque entendeu que a vinda do 

reino de Portugal para o Brasil iria criar para o nosso país uma perspectiva nova. Meu avô 

casou-se numa família tradicional do norte fluminense, a família Corrêa, que deu Alípio 

Corrêa, em São Paulo. Se casou nessa família tradicional, mas ficou viúvo muito cedo. 

Teve quatro filhos, 3 homens e uma mulher e meu pai se casou com uma descendente da 

família Moraes que era a família mais importante do norte fluminense, porque eles eram 

proprietários da maior parte das fazendas de café daquela região (Cantagalo, São Francisco 

de Paula) e a família de minha avó foi morar em Friburgo porque os fazendeiros de café 

daquela região tinham casa em Friburgo para educação dos filhos. E meu pai se casou com 

a primogênita do Dr. João Veiga, médico que se casara com uma Moraes, e minha mãe foi 

a primogênita e com ela meu pai se casou em 1904. Meu pai primeiro foi ser médico da 

Companhia Equitativa, que se encarregava de assistência médica no Amazonas ao tempo 

da borracha. Lá adquiriu um pequeno pecúlio para poder se casar, casou-se. Foi clinicar no 

interior de São Paulo, mas depois se radicou em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí ele 

começou uma carreira, que meu pai era o médico de família daquele tempo. Era médico, 

cirurgião e parteiro. Isso aí e fazia toda a medicina. Era um homem muito esclarecido e de 

muito bom senso, muito boa cultura geral e ele foi um dos fundadores da Santa Casa da 

Barra do Piraí. Isso na primeira década do século porque eu já nasci no município de Barra 

do Piraí, em 1907, e eu fui o terceiro dos filhos. E meu pai exerceu a medicina na Barra do 

Piraí até pouco antes de morrer, até uns dois anos antes de morrer. Lá ele granjeou grande 

fama. Há uma estação da Estrada de Ferro Central do Brasil com seu nome, uma parada, 

aliás, Parada Aloysio de Paula, entre Barra do Piraí e Vargem Alegre. E aí eu vim estudar 

no Rio de Janeiro. Entrei na faculdade de medicina em 1922 e segui a carreira médica. 

 

DN - O senhor estava nos falando da escolha pela medicina porque o senhor gostava, 

achava bonito toda a ... as homenagens que o seu pai recebia, toda... 
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AV - O que me, o que me influenciou muito foi o prestígio do médico. Meu pai realmente 

era o homem mais prestigioso da Barra do Piraí. E os homens de maior prestígio na Barra 

do Piraí, como em qualquer grande cidade do interior, eram o médico, o juiz de direito e o 

chefe político local. Esses homens é que detinham o poder. E meu pai nunca quis fazer 

política, embora de uma família de políticos. Pelo lado paterno eu tive um tio deputado, 

chefe político em Rezende; pelo lado materno eu tive um tio que foi presidente do Estado 

do Rio, Raul Veiga, porque minha mãe era Moraes Veiga.  

E eu desde pequeno me impressionava muito com o prestígio do meu pai e com a facilidade 

como ele resolvia os problemas médicos. Embora muito criança, me chamava a atenção 

que nada surpreendia meu pai, quer dizer, diante dos quadros mais difíceis, ele nunca 

perdeu o sangue frio e ele procurava resolvê-los com a maior facilidade. Assim a sua estréia 

na Barra do Piraí foi uma laparotomia por um ileo paralítico. Ele não teve dúvida em 

realizar a laparotomia, restabeleceu o trânsito intestinal e igualmente ele era parteiro, 

igualmente ele tratava as doenças gerais e ele era um homem muito estimado porque era 

um homem de muito bom senso, um homem muito equilibrado e um homem íntegro, um 

homem de uma integridade a toda prova. Isso lhe granjeou um grande prestígio em toda 

aquela região. 

 

LK - E a formação dele, a formação médica dele foi feita aonde? 

 

AV - Rio de Janeiro. 

 

LK - No Rio de Janeiro mesmo? 

 

AV - Rio de Janeiro mesmo. Ele se formou no Rio de Janeiro. Ele era pobre porque meu 

avô paterno era fazendeiro de café e naquele tempo o café estava em crise. Meu pai veio 

estudar no Rio recomendado ao comissário de café como, como eram todos os meninos do 

interior, e foi morar no hospício, o Hospital Nacional de Alienados que foi criado por D. 

Pedro II, que se chamava Hospício D. Pedro II, depois virou Hospital Geral de Alienados 

e hoje é sede da Reitoria do Rio de Janeiro... 

 

LK - Do Rio de Janeiro. 

 

AV - ...da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está ali na antiga Praia da Saudade. 

Hoje se chama Av. Pasteur, se não me engano. Então meu pai morava no hospício, formou-

se em cinco anos. O prazo de formatura eram seis, mas era permitido fazer exames e fazer 

o que eles chamavam galgar uma série. Ele se formou em cinco anos. E com pressa de se 

casar, constituir família, até que se localizou em Barra do Piraí onde clinicou até morrer. 

Nos dois últimos anos ele veio morar no Rio de Janeiro porque já, ele sofria uma 

hipertensão maligna. Mas ele duas vezes por semana ia a Barra do Piraí atender aos velhos 

clientes. Isso motivou muito minha escolha, porque meu pai não queria que eu fosse 

médico. Ele achava que eu teria qualidades pra ser advogado. Achava que eu tinha 

facilidade em redigir, facilidade de expor e que seria melhor um advogado. Mas eu sentia, 

senti o apelo da profissão desde cedo. Por isso é que eu fui ser médico. 
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LK - O senhor falou que o seu pai era um homem de cultura geral bastante ampla. E na 

outra entrevista o senhor falou que desde cedo o senhor teve contato bastante íntimo com 

a cultura francesa. 

 

AV - Sim, todos eles. 

 

LK - Queria que o senhor falasse um pouco desse lado cultural da sua família. 

 

AV - Bom, o lado cultural é muito importante (tosse) porque minha avó, (tosse) minha avó 

materna, ela era pianista. Não pianista de concerto, mas tocava piano muito bem. Tanto 

que na fazenda de meu avô havia piano. E na família de minha mãe todos tiveram educação 

artística. No que se destacaram da média das famílias daquela região. É assim que minha 

mãe teve grande cultura geral, era pianista. Minha tia Regina Veiga foi uma pintora 

consagrada, minha tia Judith Veiga era a primeira aluna do Conservatório do Rio de 

Janeiro, conservatório de música, e alguns tios homens se dedicaram ou à política ou à 

medicina, mas havia um grande interesse pela cultura. A cultura reinante naquele tempo 

era a francesa porque a princesa imperial era casada com um conde francês e daí a cultura 

francesa é que dominava em todos os meios no Brasil. Então, falava-se francês nas famílias 

brasileiras, as moças eram educadas em colégio francês e meu pai me mandou, quando 

interno, secundarista, para um colégio interno em Petrópolis dirigido por padres belgas. 

Esse colégio existe até hoje, é o São Vicente de Paula. Mas o corpo de professores era todo 

de belgas e o francês era a língua corrente entre eles e entre, entre os alunos e eles. Então 

a cultura francesa era a que dominava como, por exemplo, o escritor de maior repercussão 

no tempo era Émile Zola. Ainda agora mesmo eu ainda tenho o seu livroError: Reference 

source not found em que ele fala da tosse dos mineiros de carvão, ele descrevia como uma 

tosse negra. Já era um observador da pneumoconiose grave dos mineiros de carvão na 

França. A poesia francesa também era dominante, François Copé, Reddillard. A literatura 

era dominada por Anatole France. O teatro, todo ano vinha ao Rio de Janeiro uma 

companhia de teatro francês. O teatro municipal em 1905 foi inaugurado por uma 

companhia francesa que teve a maior atriz francesa do tempo chamada Réjane. Ela que 

inaugurou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todo ano vinha uma companhia francesa 

ao Municipal que representava as peças de maior sucesso em Paris naquela temporada. 

Essa companhia depois ia pra São Paulo, voltava pra França. Então a cultura francesa era 

dominante em nossos meios. Do ponto de vista político, no Segundo Reinado houve uma 

certa influência inglesa na política porque nós adotamos aqui o regime parlamentarista, 

regime parlamentarista de governo porque o Brasil era uma monarquia parlamentar e a 

estrutura política da Câmara era muito baseada na política, inglesa porque na França 

sempre dominou um certo autoritarismo do governo central. Primeiro, a França era um 

reino, foi reino muito tempo; depois o Presidente da República tinha muitos poderes. Na 

verdade, o regime presidencialista, embora não tão declarado como foi entre nós, era, era 

o que tinha vigência, ao passo que na Inglaterra era uma monarquia constitucional onde se 

dizia que o rei reina, mas não governa. E D. Pedro II adotou no Brasil esse aforisma.  

Mas no Brasil houve uma certa, uma certa camuflagem porque o imperador exercia o 

chamado poder moderador, o rei reina, mas não governa. Mas ele, na verdade, governava 

mesmo. Mas governava com mão branda, muito liberal, muito amante das liberdades 

públicas. Não admitia censura na imprensa e, então, a política se fazia pelos, pelos partidos, 
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não é? Partido Liberal, Partido Conservador que se alternavam no poder e D. Pedro II 

escolhia seus ministros de acordo com as tendências do tempo. Então foram 50 anos de paz 

política no Brasil. Quando veio a República, instalou-se o presidencialismo e o modelo 

norte-americano e as consequências vocês estão sentindo até hoje. (risos) 

 

DN - Até hoje. 

 

LK - A gente queria perguntar ao senhor também de quando veio o seu interesse pelas artes 

porque a gente sabe que o senhor tem bastante conhecimento de artes plásticas, etc., né? 

Gostaríamos de saber como começou isso. 

 

AV - Desde o nascimento, porque minha mãe era pianista, minha tia era pintora, meu pai 

gostava muito de casa bem arrumada. Tinha quadros em casa, na nossa casa de Barra do 

Piraí 18 (2). As revistas do tempo se ocupavam muito de arte. Havia uma revista 

chamadaError: Reference source not found que todas, todo número tinha um encarte de um 

quadro célebre. E eu, desde pequeno, me impressionei muito com um quadro de Batista da 

Costa que representava o florescimento de uma árvore - A sapucaia - e esse quadro se 

chama Sapucaieiras Engalanada. Está no Museu de Belas Artes até hoje. É um belíssimo 

quadro, todo o plano do quadro é ocupado por uma árvore.  

Vocês conhecem a árvore da sapucaia? Porque na Quinta da Boa Vista, a alameda principal 

é plantada de sapucaias. E por ocasião da primavera ela fica um buquê cor de rosa e não é 

de flores é de braquitis, as flores são pequenas. E este quadro me impressionou (tosse) tanto 

que quando (tosse) eu faço... eu faço qualquer conferência sobre arte, eu sempre projeto 

essa tela de Batista da Costa que está na Escola de Belas Artes, infelizmente no porão, e, e 

aquelas cores me impressionavam muito. Então, desde pequeno, meu pai assinava revistas 

francesas, a revista do tempo, revista social mais importante, se chamava Error: Reference 

source not found, A Vida Feliz. Porque essa era a concepção hedonista da Belle Époque. 

O mundo era feliz até antes da guerra de 14. Ainda não se conhecia a brutalidade da guerra 

porque a guerra era feita por exércitos quase sempre de profissionais, não é? De 

mercenários e Napoleão introduziu a guerra total, a mobilização do povo. De modo que a 

guerra de 14 foi a Primeira Grande Guerra Mundial que mudou muito a face do mundo. 

Mas até antes da guerra de 14 o mundo era feliz e havia muita preocupação da vida feliz.  

Então a revista francesa de maior divulgação, revista social, corresponde ao Error: 

Reference source not found de hoje, se chamava Error: Reference source not found. E aí 

vinham fotografias das grandes artistas, vinha fotografia dos quadros de sucesso. Todo ano, 

de Natal, havia um número especial, com reprodução de quadros célebres. Isso entôo nos 

punha ao par da cultura européia. De modo que eu fui criado, eu fui criado num ambiente 

de muito respeito pela cultura e meu pai tinha muito cuidado em escolher seus amigos entre 

os homens realmente cultos. É assim que na Barra do Piraí o tabelião mais importante - se 

chamava Ovídio Melo - era, era um poeta e meu pai cultivava muito essa amizade. 

 

LK - É, a gente gostaria de saber como que o senhor travou contato também com essa 

vanguarda do modernismo que o senhor até possui quadros, né? E teve, parece, relações de 

amizade. 

                                                           
18 2)Neste momento a gravação foi interrompida. 
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AV - Eu ingressei na faculdade de medicina em 1922. Tinha vindo do interior, (tosse) tinha 

sido educado (tosse) em Petrópolis no Colégio São Vicente dos padres Premonstratense, 

cultura francesa. Tive um professor que era um cônego muito ilustre e poeta. Quando o rei 

da Bélgica visitou o Colégio São Vicente de Paula, em 1921, a diretoria do colégio escolheu 

três meninos para recitarem versos para o casal real. E eu me lembro dessa visita ao Colégio 

São Vicente de Paula, o presidente Epitácio Pessoa, da sua esposa, Dona Mary, o rei e a 

rainha da Bélgica e meu tio, Raul Veiga. Então o diretor do colégio escolheu três meninos 

para recitarem poemas para o casal real. Um se chamava, um poema se chamava (?)Error: 

Reference source not found. O escolhido foi um menino chamado Eduardo Carlos 

Monteiro de Barros Roxo, de tradicional família fluminense, de Monteiro de Barros. O 

outro menino foi o Roberto Coelho da Rocha que recitou (?)Error: Reference source not 

found, em homenagem ao rei. E a mim coube recitar um poema A Rainha, que se chamava 

(?)Error: Reference source not found. Esses eram três sonetos que foram compostos pelo 

Cônego Júlio que era um homem de cultura invulgar. Ele era professor de história e as 

aulas dele eram um verdadeiro encantamento.  

Eles eram todos cônegos, não eram padres comuns não, eram homens de cultura, porque a 

ordem dos Premonstratenses tinha a abadia em Louvain na Bélgica e era um grande centro 

de cultura. Eles eram primeiro franceses, foram expulsos no fim do século e se localizaram 

na Bélgica que é, como vocês sabem, um grande centro cultural e um refúgio dos católicos 

naquele tempo em oposição à Holanda que era protestante e calvinista, né? Mas a Bélgica 

conservou sempre o primado da religião católica. De modo que aqueles padres franceses 

expulsos no fim do século se refugiaram na Bélgica e a Abadia de Louvain até hoje ainda 

funciona. Então vocês vejam que um menino daquele tempo de classe média, como era o 

meu caso, tinha uma educação muito cuidada. Havia muito cuidado em que aqueles 

meninos tivessem uma boa educação, tivessem boa cultura geral. E a língua franca naquele 

tempo era o francês, era uma língua que se falava em todo o mundo, em todas as classes 

sociais. 

 

LK - E esses artistas que o senhor conheceu... 

 

AV - Ah, então em 1922 eu ingressei na faculdade do Rio. Aí tinha havido o Movimento 

da Arte Moderna em São Paulo e essa Semana da Arte Moderna sacudiu o Brasil. De modo 

que eu quando ingressei na faculdade já comecei a ouvir falar em Mário de Andrade, em 

Oswald de Andrade é, e o... o nosso grupo na faculdade se juntou em torno de um jovem 

professor, André Dreyfus, de origem francesa, eles eram, eles eram de, eles eram da Alsácia 

e era um homem de uma cultura geral extraordinária. E o Dreyfus foi um homem que 

influenciou muito a minha geração.  

Em contato com Dreyfus, aquela tradição literária que eu já tinha aprendido em casa porque 

meu pai já lia Dostoiewsky, meu pai já lia Tolstoi e já me fez ler, já... eu aos 15 anos já lia 

Tolstoi e Dostoiewsky e já tava muito impressionado com a cultura russa, não é? Aí então, 

na convivência com Dreyfus e outros que se agregaram, como os filhos do Prof. Abreu 

Fialho, o Prof. Abreu Fialho Velho se interessava muito por pintura. Nós fizemos um 

núcleo de jovens estudantes muito interessados na cultura moderna e, sobretudo, na arte 

moderna. Portinari já despontava. E aí, então, lá pelo quinto ano começou minha amizade 

com Manuel Bandeira porque nesse artigo que eu escrevi sobre a doença de Manuel 
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Bandeira eu conto como é que nós nos reuníamos no Bar Nacional em torno de, de Manuel 

Bandeira e não havia poeta ou escritor que viesse ao Rio de Janeiro e que não fosse lá beijar 

a mão de Manuel Bandeira, né? Aí conheci Cícero Dias, conheci Gilberto Freire que estava 

chegando dos Estados Unidos e que todo mundo dizia que era um gênio. Ele tinha um livro 

que ia ser uma bomba, e esse livro se chamou Error: Reference source not found. Isso já 

foi por volta de 1925. De modo que havia uma grande inquietação na classe estudantil. E 

isso que, que no meu caso particular, se refletia na escola de medicina, na escola 

Politécnica, na, na escola de Direito, na Faculdade de Direito, isso tudo tomou proporções. 

E havia um grande interesse, porque aquela década dos 20 foi uma década de grande 

renovação no Brasil. Para dar uma idéia a vocês, havia uma grande defasagem entre a 

cultura, entre o nível cultural da elite brasileira, e a prática da política. Nós tínhamos 

herdado uma alta tradição política da monarquia. Essa tradição se continuou pelos 

primeiros governos republicanos que vieram do Império. Mas depois surgiu o caudilhismo. 

O caudilhismo com os governadores de província, violentos, atrabiliários, e a política caiu 

muito de padrão. Surgiram, surgiu o primeiro governo autoritário do Marechal Hermes da 

Fonseca que era um homem bom, embora muito injustiçado, mas ele tinha por trás de si 

um caudilho que se chamou Pinheiro Machado que foi, aliás, depois assassinado por um 

fanático. Pinheiro Machado introduziu o caudilhismo na política nacional. Isso depois teve, 

deu frutos muito lamentáveis. Então havia muito interesse, havia, havia, digamos, uma, 

uma dicotomia entre a mentalidade política dirigente e as elites intelectuais. Isso culminou 

na Revolução do 5 de julho contra o Presidente Epitácio Pessoa na série de revoluções do 

governo Bernardes que governou quatro anos em estado de sítio porque essa inquietação 

que havia na juventude estudantil havia também na Escola Militar e daí surgiram Juarez 

Távora, Luiz Carlos Prestes (tosse), Siqueira Campos, todos jovens idealistas que no 

Exército tinham aquela... tinham sofrido aquela evolução de idéias, como nós nas nossas 

faculdades. Acontece que a Revolução Russa de 191819(4) abalou o mundo. Então, a Rússia 

que tinha sido um império autocrata, de repente foi entregue à ditadura do comunismo ao 

povo, seria o governo do povo, era a ditadura do proletariado sonhada por Karl Marx. A 

revolução comunista no começo chamou do exílio os pintores de vanguarda. É assim que 

Kandinsky, é assim que Marc Chagall foram chamados para dirigir as escolas de Belas 

Artes da Rússia comunista no começo. Depois veio o stalinismo e eles foram deportados, 

foram exilados e a Rússia caiu naquele triste conformismo, aquela decadência artística do 

período stalinista. Mas esses homens voltaram pra França, pra Inglaterra, pra a Alemanha 

e desenvolveram então a Arte Moderna.  

Tudo isso se fazia refletir no Brasil porque a arte do Brasil vinha, vinha pelos navios. Um 

navio levava quinze dias da França ao Rio de Janeiro. E trazia as revistas, os livros, as 

últimas edições. Ao mesmo tempo nós éramos visitados. Por exemplo, houve um poeta de 

vanguarda francês, Pierre Syndrat... 

 

 

Fita 4 – Lado B 

 

 

                                                           
19 4)O entrevistado provavelmente equivocou-se com relação a  

   data. A Revolução Russa ocorreu no ano de 1917.  
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AV - (...) São Paulo na década dos 20 foi um verdadeiro meio de cultura do ponto de vista  

artístico porque aqueles jovens intelectuais, alguns filhos de famílias poderosas, como foi 

o caso do Caio Prado e do Paulo Prado, descendentes da família Prado que foi das mais 

poderosas em São Paulo, eles tinham educação européia. Então, na Europa, eles tinham 

contato com os movimentos de vanguarda. Ao mesmo tempo, em São Paulo, começou a 

aparecer a influência italiana, dos filhos... dos descendentes de colonos - Portinari foi um 

caso típico, não é? - mas Menotti del Picchia, por exemplo, revolucionou o meio com seu 

poema "Juca Mulato". E Menotti del Picchia era um descendente de italianos. Então São 

Paulo foi um verdadeiro meio de cultura intelectual, tanto que culminou na, na Semana de 

Arte Moderna em 1922. Mas essa inquietação artística, literária que havia no Rio de Janeiro 

e em São Paulo propagou-se ao resto do país. Por exemplo, nós ficávamos sabendo que no 

Rio Grande do Sul havia também um movimento de inquietação artística, não é? Álvaro 

Moreira que chegara do Rio Grande do Sul nos trazia o eco da inquietação que havia em 

Porto Alegre. Ao mesmo tempo que iam-se descobrindo valores.  

Surgiram romancistas, poetas. Talvez o poeta gaúcho de maior impacto no nosso meio foi 

Raul Bopp, infelizmente falecido há pouco tempo. E esse grupo jovem, revolucionário, 

descobriu o Brasil, descobriu a Amazônia. É assim que o grupo da Arte Moderna com 

Mário de Andrade, com Tarsila, com Oswald, foi ao Amazonas. Foram visitar o Amazonas. 

E Mário de Andrade, que foi a cabeça do movimento de renovação literária do Brasil 

naquele tempo, ficou muito impressionado com a cultura indígena, com a música indígena 

e trouxe essa influência lá do Amazonas. Raul Bopp também escreveu um poema 

amazônico, o famoso “Cobra Norato”. E então o Brasil ia se transformando sob nossas 

vistas. E a mocidade estudantil tomava parte. Houve um poeta futurista que veio da Itália: 

Marinette. Isso foi por volta de 1924. Ele trouxe o futurismo. Fez conferências em São 

Paulo, fez conferências no Rio de Janeiro e nós assistíamos entusiasmados aqueles 

programas de renovação de arte, de negação da arte tradicional. Foi um momento... foi um 

tempo de muita inquietação no Brasil. 

 

LK - O senhor já era amigo desses, desses poetas e literatos? 

 

AV - Inevitável, porque o universitário, ele tinha acesso a todas as rodas. A condição de 

universitário, de aluno de uma escola superior lhe abria todas as portas. 

 

LK - Porque o meio intelectual era pequeno também, não é? Bem menor do que hoje... 

 

AV - Ah, era pequeno, mas era muito atuante. Era muito atuante. 

 

LK - Eu queria que o senhor falasse um pouco, na primeira entrevista o senhor falou que 

numa primeira fase da sua vida o senhor foi muito influenciado pela cultura francesa... 

 

AV - Sim senhora ... 

 

LK - ... que a partir de um determinado momento o senhor começou a se ligar mais com 

uma cultura germânica. 
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AV - Isso aconteceu quando eu me especializei em tuberculose porque eu fui pra Campos 

de Jordão e lá começou a minha amizade com o grupo de São Paulo. Todos de cultura 

germânica. Em São Paulo, a classe médica tinha um elemento poderoso que se chamava 

Lemos Torres, que era um homem de cultura germânica decisiva. Por outro lado, ao Rio 

de Janeiro havia chegado um médico chamado Silva Melo que estudou na Alemanha e veio 

da Alemanha tocado pela guerra de 14 a 18 e chegou aqui, trouxe as idéias germânicas. Eu 

me recordo especialmente que, no terreno das doenças renais, dominava a escola francesa, 

com a concepção das doenças renais pelos quadros sintomáticos. Assim, por exemplo, 

havia a nefrite urêmica, a nefrite entropigênica, digamos, conforme dominavam as 

síndromes renais. Mas Silva Melo trouxe a classificação anatomopatológica de nefroses, a 

glomerulo nefrite, não é isso? Então, o exemplo de Silva Melo repercutiu muito no Rio de 

Janeiro. Em São Paulo, Lemos Torres encabeçava o movimento de renovação com base na 

cultura germânica. Eu aí, em Campos do Jordão, entendi que teria que ter acesso à cultura 

germânica entôo comecei a estudar alemão e realmente me tornei um adepto fervoroso da 

cultura germânica. 

 

LK - E como é que se manifesta essa cultura germânica? É uma... é só artístico, é científico? 

Eu queria que o senhor dissesse os lados... 

 

AV - Científico, científico. 

 

LK - Fundamentalmente científico? 

 

AV - É. O meu primeiro impacto foi científico, né? Porque a Alemanha, depois da Primeira 

Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, em 18 mas aí houve um movimento de 

renovação cultural na Alemanha extraordinário. Esse movimento de renovação parecia que 

iria conduzir a Alemanha para o comunismo. Mas houve uma reação das classes 

conservadoras e a Alemanha se tornou republicana, digamos, democrática. Mas houve, 

houve uma... uma fermentação intelectual muito grande em todas as artes. Na pintura foi 

evidente, né? As duas grandes escolas de pintura na Alemanha, representadas, sobretudo, 

pelo expressionismo alemão, mudaram completamente o rumo da pintura moderna.  

Mas na medicina a cultura haurida nas universidades é que influenciou a mentalidade 

médica. Então o médico, a partir da cultura germânica, deixou de ser apenas um simples 

instrumento de diagnosticar doenças e tratá-las. Mas passou a ter a preocupação científica. 

E esse lastro cultural da medicina germânica deu à medicina daquele tempo uma dimensão 

nova. E a Alemanha passou a liderar os estudos médicos no mundo todo, abafando 

completamente a cultura francesa que aparecia perante nossos olhos atrasada, retrógrada 

porque lhe faltava aquela base científica que os alemães trouxeram. E a cultura germânica 

dominou a medicina até a última, até 1938, até o começo da última grande guerra.  

Essa Segunda Guerra Mundial destruiu a Alemanha culturalmente, e aí começa, começa a 

aparecer a influência norte-americana que, no fundo, era visceralmente germânica. Porque 

é preciso não esquecer que para os Estados Unidos em um século emigraram seis e meio 

milhões de alemães. E os professores universitários eram recrutados dentre alguns líderes 

da cultura germânica. É assim que quando o nazismo começou a perseguir os intelectuais, 

muitos deles fugiram para os Estados Unidos.  
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O caso de Fleishmann por exemplo, de Viena, foi o maior radiologista do tempo, ele 

revolucionou a radiologia norte-americana a tal ponto que existe hoje uma sociedade dos 

alunos de Fleishmann, que faz todo ano um congresso mundial de radiologia. Eu conheci 

o Prof. Fleishmann nos Estados Unidos, em Boston, lembrei os seus tempos de Viena, os 

seus artigos que eram sensacionais. Esse homem teve uma influência decisiva sobre a 

evolução da radiologia nos Estados Unidos. E assim foi com os patologistas que iam 

estudar na Alemanha ou na Áustria. Então, a cultura germânica dominou a medicina até o 

advento da última guerra mundial de 38 a 44. Com essa Segunda Guerra Mundial começa 

o primado dos Estados Unidos.  

Aí os americanos trazem o exemplo alemão da estrutura universitária, do respeito pelo, 

pelo professor universitário e começa então a medicina com base na pesquisa científica, 

que é o que caracteriza a medicina americana de hoje. Então, ao mesmo tempo que a 

Alemanha se apagava, os Estados Unidos surgiam como o sol nascente e hoje a cultura 

norte-americana dominou o mundo científico. 

 

DN - O senhor consegue localizar assim mais concretamente um... a... a... um fato que seja 

dessa mudança da cultura francesa pra Alemanha... 

 

AV - Olha, no Rio de Janeiro... 

 

DN - Porque da, da Alemanha para a americana o senhor está localizando a Segunda 

Guerra. 

 

AV - É, é. 

 

DN - Agora, da francesa, quer dizer, a francesa tinha a princesa casada com um conde 

francês... 

 

AV - Com o conde. 

 

DN - ... tinha toda a influência francesa no Brasil. 

 

AV - Tinha. 

 

DN - Agora, da cultura francesa pra cultura alemã... 

 

AV - A cultura alemã se fazia no Brasil insensivelmente. A primeira imperatriz do Brasil 

era Habsburgo. Era austríaca, Habsburgo e era uma mulher fundamentalmente de cultura 

germânica. Ela trouxe para o Brasil a primeira comissão de sábios e pintores, inclusive 

Thomas Ender que deixou uma obra iconográfica da maior importância do Primeiro 

Reinado. Havia... Havia uma influência germânica não muito evidente. Mas... Mas no sul 

do Brasil a cultura germânica começava a surgir porque houve no sul do Brasil dois 

fenômenos fundamentais sob esse ponto de vista.  

Primeiro, a imigração alemã para o sul dirigida pela imperatriz Leopoldina. Ela trouxe da 

Alemanha colonos que se estabeleceram no Rio Grande e ali criaram núcleos de 

civilização. Tanto que a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande, tem esse nome por causa 
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da imperatriz Leopoldina. E até hoje no Rio Grande ainda há ecos da presença da, da, da 

imperatriz Leopoldina. Basta dizer que um dos clubes de Porto Alegre se chama 

Leopoldina. A cultura germânica no Sul começava. Mas foi em Santa Catarina que 

apareceu um idealista chamado Dr. Blumenau. Nos meados do século passado houve na 

Europa uma, uma série de revoluções que se insurgiam contra a autocracia, contra a 

ditadura dos governos imperiais, os governos reais. Houve o movimento liberal que, na 

Alemanha, se opôs sobretudo a Bismarck. Essas revoluções liberais na Europa foram 

abafadas a sangue. E muitos daqueles homens fugiram da Alemanha.  

E o Dr. Blumenau era um homem ilustre que sonhou fazer no Brasil um núcleo de 

civilização germânica livre, sem as peias do autoritarismo germânico, prussiano, nessa 

ocasião. O Dr. Blumenau fundou uma colônia em Santa Catarina que lhe guardou o nome 

e a cultura germânica começou a se difundir em Santa Catarina. Dizia-se que em Santa 

Catarina os pretos falavam, falavam alemão. Realmente eu conheci um gaúcho daquela 

região de civilização germânica, que ele era escuro, e os alemães chamavam-no não de 

preto, mas de schwartz, quer dizer, preto em alemão. E isso se tornou um hábito. E a cultura 

germânica se difundiu muito no sul do Brasil. Durante a Primeira Grande Guerra ela foi 

abafada quando nós declaramos guerra à Alemanha. E na Segunda Guerra a influência do 

nazismo obrigou o governo brasileiro a reprimir a cultura germânica, as escolas alemãs 

porque os alemães trouxeram pra Santa Catarina o mestre-escola e o pastor.  

Então mantiveram uma, uma tradição de cultura muito grande que tá até que existe até hoje. 

E só se falava alemão em certas cidades de Santa Catarina, e o governo brasileiro 

preocupado porque o nazismo sonhava em restabelecer a Alemanha Antártica. Isso nunca 

ficou muito bem definido, mas sabia-se. E houve um embaixador alemão do Brasil que 

pretendeu defender os direitos da minoria germânica no Brasil. Então o governo brasileiro 

se sentiu um pouco ameaçado e houve uma certa perseguição aos alemães no sul. Até livros 

alemães foram confiscados, até bíblia de, as bíblias de família eram apreendidas pela 

polícia e a língua alemã foi proibida no Sul, durante a guerra. Depois passou e hoje há de 

novo um florescimento da cultura germânica. Mas também os descendentes de alemães se 

aculturaram e tornaram brasileiros. 

Quer dizer, um filho de... um neto de alemão hoje torce pelo Flamengo ou pelo Fluminense, 

igual a um brasileiro, né? Acabou aquela diferença fundamental. Mas no Exército brasileiro 

existe uma coisa muito curiosa. Quando se formou a Polícia Especial, um general 

encarregado de recrutar os jovens, fazia questão de ter soldados altos, grandes e 

imponentes. E foi buscá-los justamente entre os alemães, descendentes dos alemães em 

Santa Catarina. E um dia um professor alemão estava comigo, eu estava conversando com 

ele sobre esse fenômeno quando passamos na porta do Ministério da Guerra. E a guarda 

que formava na frente era toda de descendentes de alemães, fortes, louros e grandes. Aí ele 

olhou pra mim e disse: (?) (risos) que como imperador da Alemanha recrutava sua guarda 

entre os jovens com aquelas características. E o, nosso general Zenóbio da Costa, 

encarregado de formar a Polícia Especial teve a mesma mentalidade. 

Então houve um tempo em que os PMs no Rio de Janeiro eram chamados de Error: 

Reference source not foundError: Reference source not found porque eram recrutados entre 

os descendentes de alemães com aqueles atributos físicos e, digamos, até certo ponto 

marciais, não é isso? Embora eles fossem todos pacíficos. (risos) 
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LK - Vamos voltar um pouco ao problema da arte. É, então o senhor começou a travar 

contato de amizade com esse grupo modernista... 

 

AV - Em 22. 

 

LK - ... de vanguarda antes de, de exercer a medicina. 

 

AV - Ah, como estudante de medicina. 

 

LK - E, e como é que foi a passagem que o... o senhor atendeu, como paciente, vários deles, 

não é verdade? 

 

AV - A maioria deles. Ficavam tuberculosos e iam se tratar comigo. 

 

LK - Mas era automático? Quem foi o primeiro? Como é que o senhor iniciou esse 

tratamento dos artistas? 

 

AV - O primeiro mesmo, o primeiro tuberculoso doente: Manuel Bandeira. Quando eu 

voltei de Campos do Jordão, tornou-se meu cliente. Depois veio Djanira. Djanira era casada 

com um foguista do Lloyd e um dia um colega me recomendou uma doente casada com 

um foguista. E o casal me procurou. Ela estava tuberculosa e o foguista me disse: Error: 

Reference source not found "Pois não". Ficou combinado. Acontece que o navio do 

foguista foi afundado pelos alemães na altura das Antilhas, mas ele se salvou.  

Voltou, pagou minhas consultas direitinho, mas na segunda viagem o navio foi torpedeado 

e ele morreu. Aí aquela cliente chegou pra mim, vestida de preto, e me disse que não 

poderia mais pagar as consultas porque estava viúva. E pra viver alugou um casarão em 

Santa Teresa onde começou a hospedar os artistas. E um dia ela estava rabiscando uns 

papéis e tinha entre os seus hóspedes o pintor Marcier, que faleceu outro dia, né? Do qual 

eu tenho alguns quadros aqui em casa. Marcier viu ela rabiscando e disse assim, disse a 

ela: Error: Reference source not foundError: Reference source not found Error: Reference 

source not found Ensinou-lhe pintura e daí nasceu a grande Djanira que era minha cliente 

e cliente continuou e eu passei a ser não só colecionador de suas telas como seu amigo e 

até, não diria bem propagandista, mas em todo caso, no Museu de Arte Moderna muito eu 

fiz para que Djanira tivesse o reconhecimento nacional.  

Djanira me trouxe o Pancetti. Pancetti foi a vida inteira meu cliente. E não morreu de 

tuberculose, morreu de um câncer de estômago aos 54 anos. E dessa convivência com 

Pancetti aumentou a minha amizade com os pintores modernos. Esse meu interesse pela 

arte fez com que eu fosse convidado para a criação do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, donde eu fui... passei a integrar o Conselho Deliberativo do Museu. O Museu de 

Arte Moderna foi criado por Niomar Muniz Sodré, Carmem Portinho e Eduardo Rudge. A 

princípio no Banco Boavista, sob a direção de Raimundo Castro Maia e depois no prédio 

do Ministério da Educação já sob a direção de Niomar Muniz Sodré.  

Eu era conselheiro, amigo dos artistas, já colecionador, porque o colecionador é um homem 

compulsivo, né? Ele vê um quadro, gosta e tem que adquirir aquele quadro senão ele fica 

infeliz. E esse meu gosto pela pintura fez com que eu tivesse muita... fosse muito atuante 

no Museu. E quando Niomar foi pra Europa e que deixou a diretoria, eu fui escolhido pra 
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diretor do Museu, cargo que eu exerci durante seis anos. A partir daí continuei a integrar o 

Conselho, fui vice-presidente do Museu e hoje sou conselheiro do Museu. Assim, aquilo 

que em mim partiu de um gosto espontâneo e gratuito pela arte me transformou num 

colecionador e eu preciso ter muito cuidado pra não ser considerado um expert porque 

muita gente não compra quadro sem ouvir a minha opinião. 

 

LK - Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a sua gestão no MAM, como 

diretor do Museu de Arte Moderna. 

 

AV - Bom, como diretor do Museu de Arte Moderna me aconteceu uma experiência 

inédita. Eu dirigia a Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde criei o Serviço de Doenças 

Torácicas. Eu era o diretor desse Serviço. Durante 20 anos dirigi esse serviço que teve uma 

repercussão muito grande porque nós fomos os introdutores e divulgadores da cirurgia 

torácica em nosso meio no Rio de Janeiro. E quando eu fui diretor do Serviço de Doenças 

do Tórax, o nosso serviço foi o mais importante de cirurgia torácica no Rio de Janeiro, 

talvez até no Brasil. Aqueles 20 anos de direção da Policlínica Geral me ensinaram muita 

coisa. Quando eu fui dirigir o Museu de Arte Moderna, muita gente achou que eu iria 

fracassar, porque eu era um médico, de renome, de grande clínica e será que eu ia dar conta 

de dirigir um museu? Mas eu disse depois aos meus amigos: "É muito mais fácil dirigir um 

museu do que dirigir um hospital. E aqui eu não tenho problema de internação, de aquisição 

de medicamentos, de cuidado com a receita e a despesa. Aqui é o sistema de ambulatório, 

digamos, né? O funcionário entra, sai, a gente fecha a casa. Então, eu não tive problemas 

em administrar o Museu de Arte Moderna. Acontece que as minhas ligações com os artistas 

fizeram com que a minha indicação fosse acolhida com muita simpatia.  

E aí que eu comecei um movimento para aquisição de obras do nosso acervo, obras de 

artistas nacionais. Porque, na criação do Museu de Arte Moderna houve muito interesse 

em comprar obras primas dos grandes pintores internacionais: um Picasso, Bracque, Déran, 

etc. E eu me preocupei em fazer o acervo de artistas nacionais. Então, durante seis anos, eu 

dirigi o Museu de Arte Moderna e realmente foi um período em que o Museu se projetou 

muito. 

 

LK - E eu queria voltar um pouco aos seus pacientes artistas. Em geral as pessoas dizem 

que a tuberculose, ela exacerba a sensibilidade das pessoas. O que o senhor acha disso? 

 

AV - Tudo isso é lenda, tudo isso é lenda. Também que exacerba o sexualismo. Havia 

também essa lenda. Tudo isso é conversa. O que acontece é que a tuberculose, naquele 

tempo, era uma doença dos inquietos. O artista não se preocupa em se alimentar bem, era 

pobre, muitos se entregavam à bebida. Isso lhes criava uma condição de inferioridade 

orgânica. E como a tuberculose era muito espalhada, e havia muito contágio, eles eram 

presa mais fácil da tuberculose. Mas desde que eles fossem tratados, eles se comportavam 

como qualquer outra pessoa.  

Está aí o caso de Ribeiro do Couto, um poeta da nova geração que foi para Campos do 

Jordão se curar da tuberculose, fez até um poema, ficou repetido:  E Ribeiro do Couto 

curou-se da tuberculose e veio a morrer de hipertensão, morreu já em idade avançada, né? 

De modo que a lenda de que a tuberculose preferia os artistas, não era que preferia só os 

artistas, (tosse) ela preferia aquelas pessoas que por condições especiais se apresentavam 
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em inferioridade orgânica. Os artistas eram pobres, não tinham dinheiro pra comer. O 

dinheiro da comida eles gastavam em tinta. Acabavam presas da tuberculose.  

Então isso... a tal inquietação do artista, gerava uma condição de inferioridade orgânica, 

por isso eles ficavam doentes, mas não é que o fato de ser artista os predispusesse à 

tuberculose, não. 

 

LK - E o senhor acha que tinha alguma influência da doença na produção artística dessas 

pessoas? 

 

AV - Não, nenhuma. 

 

LK - Nenhuma? 

 

AV - Não, no. O que a doença fazia, a doença obrigava o homem a ficar sobre si próprio, 

não é? Porque a doença obrigava a repouso, a isolamento, ao exílio do Rio de Janeiro pra 

um clima de montanha. Tudo isso criava no artista condições de concentração intelectual, 

de meditação. 

 

LK - Esse contato com a possibilidade de morte, por exemplo, não trazia uma certa 

angústia? 

 

AV - Não creio que essa possibilidade tivesse alguma influência no porque Manuel 

Bandeira tratou a morte com muita sem-cerimônia, muita sem-cerimônia. Você conhece o 

poema do Manuel Bandeira que, que dizia, não é? Error: Reference source not found. Então 

ele tratava a morte com absoluta familiaridade, sem nenhuma, sem nenhum terror. E 

Bandeira morreu além dos 82 anos. 

 

KL - Ele morreu de tuberculose? 

 

AP - Não senhora. 

 

LK - Não? Morreu de que? 

 

AV - Ele morreu de úlcera do estômago, ele morreu de uma hemorragia digestiva. 

Tuberculose curada. 

 

LK - Ele passou muito tempo em sanatório, não foi? 

 

AV - Ele foi mocinho para a Suiça, pra Clanadel, onde ficou um ano. 

 

LK - Ele já era seu paciente? 

 

AV - Foi tuberculoso pra... pra Suiça. 

 

LK - Mas já era seu paciente? 
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AV - Não, não. 

 

LK - Foi bem jovem? 

 

AV - Não, nesse tempo eu não tinha nem ingressado na faculdade. Ele foi, ele foi para o 

sanatório na Suiça em 13. Em 13 eu tinha 6 anos. 

 

LK - É, o senhor se formou em 27. 

 

AV - Ele foi em 13. Quando arrebentou a guerra de 14 ele teve que voltar pro Brasil. Aí 

ficou peregrinando pelos climas do Brasil. Ele aprendeu a disciplina da tuberculose no 

sanatório da Suiça e tinha que, havia... ele fazia em Santa Teresa a vida do sanatório. 

Manuel Bandeira não saía de casa antes de 5 horas da tarde, ele ficava em repouso, quieto. 

Quando eu voltei para o Rio em 1933, aí minha amizade com Bandeira se estreitou porque 

eu era amigo do Bandeira do tempo de estudante, mas era uma amizade puramente 

intelectual. Quando voltei em 33 passou a ser uma amizade profissional. Eu acompanhei 

Bandeira até o fim da vida. Basta lhe dizer que eu estive com Bandeira às 9 horas da manhã 

e ele morreu às 11. Felizmente não morreu na minha mão; morreu na mão do assistente 

que eu deixei pra tomar conta dele. Mas encontrei ainda o Bandeira muito bem, mas ele 

teve uma hemorragia digestiva brutal, e aí sucumbiu. 

 

LK - É ele já estava bem velho. 

 

AV - Não foi da tuberculose que ele morreu, não. 

 

LK - Existiram algumas tentativas de usar a atividade artística como uma, uma atividade 

de reabilitação pro tuberculoso. O senhor teve contato com algumas dessas tentativas. 

Parece que teve uma oficina de pintura no Hospital Cardoso Fontes, um salão de artes em 

Curicica, em 53. 

 

AV - Não. Isso daí eu já é... isso uma outra... Nunca houve preocupação de casar arte com 

tratamento de tuberculose, nunca. Mas o tratamento da tuberculose nos sanatórios era feito 

na base do repouso. Repouso nos casos graves de 24 horas por dia. E isso os tuberculosos 

ficavam longo tempo no sanatório sem ter nada que fazer, ociosos. E como ociosos teriam 

problemas, problemas de readaptação social, problemas de dificuldades mesmo na 

readaptação à vida corrente, foi aí que um grupo de médicos teve a idéia de fazer a 

laborterapia nos sanatórios. Esse movimento veio da Suiça e quem o encampou no Brasil 

foi Paula Souza. E Paula Souza, então, teve a idéia de fazer no Hospital de Curicica a 

laborterapia. E teve a colaboração de um médico português de muito valor que ali criou 

uma oficina de readaptação profissional. Então, os tuberculosos que não podiam despender 

grande esforço aprendiam encadernar livros, aprendiam marcenaria, aprendiam artes 

menores, compatíveis com seu estado de saúde. Então Curicica foi um exemplo de 

readaptação profissional. E esse médico português, cujo nome não me recordo no 

momento, mas vocês devem saber, não só introduziu a, a laborterapia como até a ginástica 

pra facilitar, pra dar mais bem estar aos doentes. 
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LK - Bom, então agora vamos passar... 

 

DN - E a do Cardoso Fontes o senhor não, não, não teve conhecimento? 

 

LK - ... passar pra... Agora questões relativas a um outro tema, né? A gente queria saber, 

na época, na sua vida acadêmica de ensino, né? Na época da extinção das cátedras, é, como 

é que ficou? Qual foi o seu posicionamento na época e como é que ficou o ensino da 

tuberculose, como é que as pessoas reagiram a isso? 

 

AV - O problema é o seguinte: (tosse) tuberculose era o problema médico social mais grave 

do Brasil quando eu comecei minha atividade como tisiólogo, a partir de 1933, no Rio de 

Janeiro. Então eu fiquei muito preocupado com a ignorância médica em matéria de 

tuberculose. Basta dizer que se dizia que eu, que eu era meio louco porque acreditava que 

a tuberculose era curável. Eu precisei escrever um livro pra dizer que a tuberculose era 

curável. Mas isso foi recebido com uma certa desconfiança. Aí eu comecei minha atividade 

e o diretor da Santa Casa, Paulo Cesar de Andrade, me convidou pra dar um curso de 

tuberculose na Santa Casa. 

 

 

Fita 5 - Lado A 

 

 

LK - Continuação da entrevista com o Prof. Aloysio de Paula, 2 de outubro de 1990, Rio 

de Janeiro. 

 

AV - O primeiro curso que eu dei na Santa Casa foi em 1943. Eu dei um curso de tisiologia 

para médicos no Centro de Estudos Paulo César de Andrade. Meus alunos eram, entre 

outros, Edgar Magalhães Gomes, Deolindo Couto, Valdemar Bernardinelli, Bernardo 

Couto, Fernando Paulino, Hugo Alqueres, Weber, Pimenta Bueno, Rubens Costa, José 

Vidal, Rosa e etc., etc. Então, o meu primeiro curso foi freqüentado pelos professores da 

Faculdade de Medicina. Esse curso teve tal repercussão que eu fui convidado para ser 

professor da Faculdade de Ciências Médicas no ano seguinte, 1944. Aí começou minha 

carreira docente. 

 

LK - E com relação às cátedras de tuberculose... 

 

AV - Pois é... 

 

LK - ... a extinção? 

 

AV - Eu ingressei na Faculdade de Ciências Médicas em 1944, fiz docência, fiz concurso 

de catedrático e tomei posse então, em 1944. Aí o ensino da tisiologia passou a ser 

ministrado na Faculdade de Ciências Médicas. Em Niterói tinha havido um curso de 

tisiologia do Mazzine Bueno, mas que fracassou e o meu curso ficou como pioneiro. Aí foi 

criado paralelamente o curso na Escola de Medicina e Cirurgia. Foram os dois cursos 

pioneiros no Rio de Janeiro. Foi quando nós fizemos o movimento pela criação da cátedra 
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de tisiologia no Congresso Nacional. O concurso foi aberto, eu disputei na Nacional, não 

tirei a cadeira, mas alguns anos depois tirei a cadeira na Fluminense, em Niterói, sucedendo 

Mazzine Bueno. 

 

DN - Nesse momento, quem é que ficou com a cadeira da... da... 

 

AV - Ibiapina. Antonio Ibiapina. Ele concorreu comigo na Nacional, ele teve três 

indicações e eu tive duas. Ele, aí, foi nomeado (tosse) e criou (tosse) o Instituto de 

Pneumologia e Tisiologia. Mas alguns anos depois eu conquistei a cátedra em Niterói, meu 

competidor foi o Newton Bethlem, que depois veio a assumir as cátedras da Medicina em 

substituição... 

 

DN - Da Federal. 

 

AV - ... ao Ibiapina tanto na Medicina e Cirurgia quanto na Nacional. 

 

LK - E com relação a esse trabalho do ITP fundado pelo Ibiapina, é. o senhor... a UFF teve 

contato com o ITP, teve contatos acadêmicos? Como é que era? 

 

AV - Quem teve? 

 

LK - A UFF, Universidade Federal Fluminense, o corpo de professores? 

 

AV - Não, não tinha... 

 

LK - Não. 

 

AV - ... contato nenhum. Eram compartimentos estanques. 

 

LK - O Senhor acha que o ITP foi uma instituição importante, é uma instituição importante? 

 

AV - Eu acho. Eu acho que é importante. Acho que é importante. 

 

LK - Bom, e com relação à extinção das cátedras? Eu... 

 

AV - A extinção das cátedras foi um movimento gerado pela reforma do ensino 

universitário que extinguiu as cátedras, porque a cátedra era, digamos, uma instituição 

anacrônica, porque o catedrático era um homem de poderes absolutos. Era um ditador. Isso 

se compreende no tempo de Miguel Couto, de Miguel Pereira, Aloysio de Castro, que eram 

homens que se destacavam da mediania médica. Então eles eram verdadeiros chefes de 

escola. Mas depois houve, digamos, a democratização do ensino. O catedrático passou a 

ter menos atuação na formação dos médicos porque a preparação dos jovens era feita 

sobretudo pelo corpo de assistentes e professores adjuntos. Então foi crescendo o 

movimento pela extinção das cátedras, o que veio a acontecer na reforma do ensino. E eu 

considero isso um grande progresso. 
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LK - E na tuberculose, quem é que foi a favor da extinção? O senhor foi a favor da extinção 

logo desde o início? Não? 

 

AV - Não. 

 

LK - O Senhor foi contra. 

 

AV - A cátedra foi extinta na Nacional quando o Ibiapina morreu, né? E ela ficou dividida 

entre dois dos seus assistentes - Hélio Fraga e Newton Bethlem - e assim permaneceu até 

que, mais, muito mais tarde, uns 10 anos depois, se abriu concurso e Newton Bethlem 

concorreu sozinho e eu o examinei nessa ocasião. 

 

LK - Mas com relação à extinção das cátedras, por exemplo, no, no âmbito da tuberculose, 

pra especificidade da tuberculose como doença, porque vários, vários médicos acharam 

que seria uma coisa prejudicial. 

 

AV - Não, o que aconteceu com a tuberculose foi o seguinte: quando se descobriu a 

estreptomicina, em 1940, a tuberculose passou a ser curável e o seu tratamento passou a 

não ter segredos porque o tratamento da tuberculose era igual à quimioterapia. Então a 

quimioterapia extinguiu a tuberculose como especialidade. Mas ao mesmo tempo surgiu 

uma outra: pneumologia. Quer dizer, a tuberculose pulmonar nos ensinou a olhar dentro do 

pulmão, olhar dentro do tórax. Então, à medida que os conhecimentos da tuberculose iam 

criando corpo, paralelamente ia nascendo uma outra especialidade - a pneumologia. Então, 

do momento que a tisiologia acabou, a pneumologia voltou. 

E não é exagero em dizer que a pneumologia (tosse) é, no momento, a especialidade que 

maior grupo de adeptos tem no mundo. Basta dizer a vocês que os últimos tratados de 

pneumologia do ano passado estão lá Fishmann, três volumes; Morrey, dois volumes; 

Frazer-Paret, 4 volumes; editados todos o ano passado. Isso mostra a importância que a 

pneumologia tem no mundo atual na prática médica. Então as disciplinas, porque do 

momento em que se acabou a cátedra, foram criadas as disciplinas e as disciplinas ficam a 

cargo de médicos adjuntos, médicos assistentes, não é? Existe o professor titular, mas não 

com aqueles poderes, digamos, do passado, não é? Poderes absolutos, não.  

Hoje o ensino é repartido igualmente e o professor titular é uma espécie de coordenador 

das atividades dos seus assistentes. Isso a meu ver foi um grande progresso. Agora o 

progresso maior se realizou com a pós-graduação, não é? A pós-graduação (tosse) levou o 

ensino da pneumologia para o médico formado. E nós, no Brasil, temos quatro cursos de 

mestrado em pneumologia, dois no Rio (um em Niterói e um no ITP), um em São Paulo e 

um no Rio Grande do Sul. Sendo que o de São Paulo já está a nível de doutorado. E do Rio 

Grande do Sul também já está começando a fazer doutorado. Na área do Rio nós, por ora, 

só estamos no mestrado. 

 

LK - Agora vamos... é... vamos falar um pouco de política de saúde, né? Saindo um pouco 

dessa questão do ensino. O que o Senhor espera do Estado, do governo com relação à saúde 

hoje em dia? 
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AV - Bom, essa é uma pergunta difícil, essa é uma pergunta, não é pra ser feita nem a um 

professor universitário, muito menos a um médico prático. Isso é uma pergunta pra ser feita 

a um estadista e nós não somos estadistas. 

 

LK - Mas, pra, por exemplo, pra facilitar o trabalho do médico, né? O que Senhor esperaria 

que as coisas funcionassem... 

 

AV - Eu acho... 

 

LK - ... de que maneira? 

 

AV - Acho a sua pergunta muito complexa. 

 

LK - Muito... muito ampla. 

 

AV - Nós vamos ter uma reunião no começo do mês de outubro pra discutir esses 

problemas. E esses problemas implicam na colaboração: políticos, sanitaristas, 

economistas, sociólogos. É toda uma constelação de valores que irá discutir esse problema. 

A importância do Estado na prestação de serviços médicos, a autonomia do médico. São 

problemas de extrema complexidade, sobretudo na sociedade moderna que está se 

estruturando sob novos moldes, muito diferentes daqueles que foram preconizados até hoje. 

De modo que eu acho muito difícil responder sua pergunta. 

 

LK - Bom, eu queria um pouco que o Senhor tentasse situar pra gente de que forma o 

Senhor viu o seu trabalho como médico - se é que o Senhor gostaria de responder esse tipo 

de pergunta - em alguns governos no passado. Por exemplo, na... por volta da Revolução 

de 30, nos anos 30, o governo Getúlio, o Senhor acha que mudou alguma coisa com relação 

à saúde, ao tratamento da, da saúde pública, das pessoas em geral... 

 

AV - Não. Houve... houve... 

 

LK - E particularmente com relação à tuberculose. 

 

AV - A saúde pública..., a tuberculose só foi considerada problema de saúde pública a partir 

da reforma Carlos Chagas201), que teve a felicidade de encontrar Plácido Barbosa212) que 

organizou a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. Aí começa a tuberculose a ser 

problema de governo. (tosse) Com a criação dos centros de saúde com Barros Barreto e 

Fontenelle223), a... o programa de Saúde Pública adquiriu uma dimensão maior com a 

criação dos Distritos Sanitários e com os centros de saúde. Essa organização está vigente 

até hoje. O problema então é só dar-lhe maior eficiência, mas as bases estruturais já estão 

firmadas. 

                                                           
20(1) 
21(2)Diretor da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose de 1920, ano de sua criação, a 

1929. 
22(3)Sobre a criação dos Centros de Saúde. 
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LK - Bom, e o senhor viu, é... então é como se fosse um movimento de, de continuidade e 

de mudanças que não acompanham os governos, a mudança política do governo não 

acompanha... 

 

AV - Não. 

 

LK - ... a mudança de saúde... 

 

AV - Não. A evolução de saúde é obra dos sanitaristas brasileiros que começaram com 

Carlos Chagas que eram chamados Erro! A origem da referência não foi encontrada., e 

eram revolucionários e queriam trazer pro Brasil os métodos norte-americanos de saúde 

pública. E esta política foi plenamente vitoriosa. 

 

LK - Uma outra pergunta: Na... Logo após a Segunda Guerra houve um congresso, né? - 

Congresso Brasileiro de Problemas Médico-Sociais do Pós-Guerra - na Bahia, em 45, e 

vários médicos ligados à tuberculose participaram desse congresso. O Senhor, na época, 

participou ou soube desse congresso? Não? 

 

AV - Não, nessa época eu estava muito absorto na prática da especialidade e não podia sair 

do Rio. 

 

LK - Com clínica particular, né, fundamentalmente? 

 

AV - Clínica particular e trabalho de dispensário, né? Porque eu trabalhava no dispensário 

de manhã. 

 

DN - Eu, eu queria que o senhor falasse pra gente, o senhor já falou na outra entrevista, 

sobre o plano de combate à tuberculose na Previdência Social do qual o Senhor participou, 

em 38, eu queria que o Senhor falasse mais sobre esse plano, quer dizer, como é que foi o 

processo de, de, de... 

 

AV - Esse, esse plano... 

 

DN - Formulação do plano... 

 

AV - Esse plano fracassou. 

 

DN - Quem participou, quem foram as pessoas... 

 

AV - Esse plano fracassou. Quando o Ministro Valdemar Falcão foi à Itália, ele visitou o 

Hospital Forlanini em Roma. E ele teve a idéia de trazer aqueles problemas para o 

Ministério do Trabalho. Então ele era assessorado por um sanitarista de valor - Abelardo 

Marinho - e resolveu... incumbiu Abelardo Marinho de fazer um plano de luta anti-

tuberculosa no Ministério do Trabalho. E Abelardo me convidou. Eu, aí então, criei uma, 
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entrei na comissão. E esta comissão foi constituída...234), pelos mais indicados para esta 

finalidade, né? Então nós elaboramos um Plano de Tuberculose e Previdência Social. 

 

DN - A sugestão dos nomes foi o Senhor que deu? 

 

AV - Fui eu que dei, sim senhora. Era Abelardo Marinho, Aloysio de Paula, Arlindo de 

Assis, Fernando Carneiro e Genésio Pitanga. Nós propusemos um plano ao Ministério do 

Trabalho. Mas aí houve uma, uma reação violenta dos médicos da Previdência porque nós 

propúnhamos a unificação de todo o Serviço de Tuberculose no órgão central, tirando, por 

conseguinte, a tuberculose do IAPC, do IAPI, dos Bancários. Nós queríamos que a luta 

anti-tuberculose se fizesse num plano universal. Aí... 

 

DN - Agora, nessa, nessa época, todos os institutos atendiam tuberculose? 

 

AV - Sim senhora. Todos tinham Serviço de Tuberculose: IAPC, o IAPI, como tem até 

hoje. Então nós propusemos uma unificação do serviço. Aí os médicos protestaram. Houve 

uma campanha de imprensa contra o nosso plano e aí o plano fracassou, porque depois 

mudou o governo. Então nesse projeto nós dávamos, por exemplo, como devia ser o 

dispensário de tuberculose. Aqui245) o projeto de dispensário de tuberculose modelo feito 

por um jovem artista desconhecido, que se chamava Oscar Niemeyer. (risos) Então... 

 

DN - Desconhecido nessa época, né? 

 

AV - É. Ele projetou o dispensário de... 

 

LK - Ele era seu amigo? 

 

AV - Era meu amigo. Era meu amigo. E então, ele projetou... ele projetou um dispensário 

de tuberculose modelo. Era, era como era atual o projeto dele, né? Mas isso foi repelido 

pelos médicos dos institutos que não queriam perder a autonomia. Mas, não adiantou 

porque a Previdência caminhou pra unificação, que era inevitável. Aquela fragmentação 

por caixas, aquilo foi um período de instalação; depois não tinha razão de continuar e hoje 

a Previdência é unificada. 

 

DN - O Senhor tinha relacionamento com a Previdência Social? 

 

AV - Não. 

 

DN - Não. Foi só nesse momento... 

 

AV - Eu fui convocado... 

 

                                                           
23(4)Neste momento houve interrupção na gravação. 
24(5)Neste momento o entrevistado mostra para as entrevistadoras o projeto feito pelo 

arquiteto Oscar Niemayer. 
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DN - ... na formulação desse plano. 

 

AV - ... pelo Ministro Valdemar Falcão que sabia das minhas atividades no dispensário de 

tuberculose. E Abelardo Marinho era um sanitarista de carreira. 

 

DN - Assessor do ministro. 

 

AV - E assessor do ministro que tinha se destacado no combate à febre amarela no governo 

Washington Luís. Ele era um homem de muito prestígio dentro da área da saúde pública. 

Ele então, me chamou. Então, eu fiz uma comissão - cujos nomes eu dei a vocês - e nós 

apresentamos um projeto que foi violentamente combatido. Mas nós éramos precursores 

do movimento que acabou sendo vitorioso, né? E hoje a Previdência está unificada. 

 

DN - É.  

 

LK - Bom, eu queria saber uma coisa, a gente queria saber uma coisa do Senhor. Em geral, 

as suas relações de trabalho e de amizade mesmo, se deram mais com relação a... com seus 

amigos da universidade, com... mesmo com os médicos de tuberculose da universidade ou 

das outras instituições que cuidavam da tuberculose que não eram da universidade? 

 

AV - Olha, minha filha, eu estava em todas (risos). Eu estava em todas. Que eu era... Eu 

comecei minha carreira como médico dos médicos, médico da família dos médicos. E 

acabei médico de todos os professores e de todos os seus familiares. De modo que eu tinha 

amizade em todos os círculos médicos. Eu tinha grandes amizades em toda parte porque 

como eu era um médico que resolvia os problemas, é natural que eu fizesse amigos, né? Eu 

tenho amigos dedicados até hoje. 

 

LK - E dentro das instituições brasileiras que tiveram maior importância com relação ao 

combate da tuberculose, quais o Senhor citaria, principalmente? 

 

AV - Em primeiro lugar disparado, o que se chamava na ocasião a Saúde Pública, né? O 

que se chamou a Saúde Pública. Foi aí que começou. E Paula Souza quando foi convocado 

pra fazer a Campanha Nacional contra a tuberculose, ele era um médico de Saúde Pública. 

Ele era chefe... um diretor de sanatório. E ele trouxe para o combate à tuberculose a sua 

formação de tisiologista, de, de especialista em tuberculose. 

 

LK - Então... 

 

AV - O Paula Souza fez a primeira tentativa de unificação no Serviço de Tuberculose. 

 

LK - Com a Campanha? 

 

AV - A campanha foi, foi um movimento de unificação, entendeu? Teve um mérito 

extraordinário. 

 

LK - O Senhor conheceu, conhece os trabalhos do IBIT, na Bahia? 
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AV - Acho de alto valor. Sou amigo pessoal do Prof. Silveira. Desde os primeiros tempos. 

Ele me convidou pra fazer conferências na Bahia logo no começo da minha carreira, 

fizemos uma grande amizade, amizade que se mantém até hoje. 

 

LK - E... 

 

DN - Agora só, só um instantinho. Sobre a, a... a gente teve com Dr. José Silveira, né. Eu 

falei pro senhor, e ele nos contou que a maioria dos funcionários do IBIT eram estrangeiros, 

é... dada inclusive a dificuldade de conseguir... 

 

AV - Não, dos funcionários não. 

 

DN - Dos pesquisadores (risos). 

 

AV - Ah, sim. 

 

DN - Sim... funcionários... dos pesquisadores do IBIT, dada inclusive a dificuldade de ter 

esses pesquisadores aqui no Brasil mesmo. 

 

AV - Aqui no Brasil. Perfeito. 

 

DN - Então vinham de fora. Quer dizer, como é que o Senhor vê essa, essa, essa questão, 

nessa época? 

 

AV - Silveira e eu somos grandes amigos, mantemos essa amizade até hoje. Mas nós 

partíamos de princípios inteiramente diferentes. Silveira era um homem seduzido pelo 

exterior. Tinha feito sua formação na Alemanha, era um homem de cultura germânica como 

eu, éramos os dois únicos de cultura germânica naquele tempo. Ele era um seduzido pela 

Alemanha e quando eu lhe dei um prêmio, eu era presidente da Sociedade de Tuberculose 

e lhe dei a Medalha Cardoso Fontes, eu disse que Silveira sonhou em fazer uma Nuremberg 

na Bahia. Ele era um seduzido pela cultura estrangeira e muito descrente do elemento 

nacional. Eu, ao contrário. Eu nunca fui seduzido pelo estrangeiro, sempre fui nacionalista 

fervoroso, sempre achei que nós tínhamos aqui os elementos é... mais capacitados, era só 

dar-lhes oportunidade que eles não tinham tido até então, e que do momento que eles 

tivessem oportunidade eles seriam tão grandes quanto os estrangeiros. Tanto que eu nunca 

tive preocupação de publicar trabalhos no exterior. Sempre tive preocupação de publicar 

meus trabalhos no Brasil. Aqui que é o meu campo de atividade. Eu sou um homem aberto 

para o meu país e tenho uma fascinação pelo Erro! A origem da referência não foi 

encontrada... Silveira era muito cético em relação ao meio brasileiro, especialmente ao 

meio baiano, que talvez fosse um meio um pouco irreal, talvez o... o... meio baiano não 

fosse... talvez Silveira não encontrasse na Bahia o que eu encontrei no Rio de Janeiro, 

elementos de grande valor. E toda a minha escola se desenvolveu em torno dos brasileiros. 

Eu só tive um grande amigo estrangeiro que foi o Prof. Gumercindo Sayago, da Argentina, 

que me convidou pra dar aulas lá no curso dele e que era um homem também de visão 
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universal. Que conhecendo todo o estrangeiro também procurou mobilizar os elementos 

locais na sua obra. Essa é minha grande diferença do Prof. Silveira.  

Eu nunca trouxe um conferencista estrangeiro, a não ser aqueles que passavam aqui 

eventualmente ou que vinham pra um congresso e que eu recebia cordialmente. Mas nunca 

me preocupei em ter no meu serviço pesquisadores estrangeiros. Porque Silveira era um 

homem mais virado pra cultura pura, pra ciência pura e eu sempre fui um homem aplicado 

mais pra medicina social e sempre com mais atenção no meu povo e na minha gente. 

Silveira sempre foi um homem idealista e... e, no bom sentido, elitista, no bom sentido, não 

no sentido que os comunistas empregam. E eu sempre fui, também sem, sem, sem 

demagogia populista, eu sempre fui um homem do povo, a verdade é essa. Sem demagogia. 

(risos) 

 

LK - É, eu queria que o Senhor falasse talvez um pouco mais sobre as suas relações 

acadêmicas ou de amizade com, com os membros do ITP, e as suas relações... O Senhor 

teve contato com os trabalhos do ITP, lia as revistas, as publicações? 

 

AV - Não... Eu nunca dependi de, de instituições para ter minhas revistas. Eu sempre 

assinei muito mais de doze revistas, em torno disso. E o meu serviço em Niterói me absorve 

muito e eu não tenho tempo. Eu divido minhas atividades entre a pneumologia em Niterói, 

a minha clínica privada e a Academia Nacional de Medicina. Então eu não tenho 

relacionamento com outros órgãos fora do meu estrito âmbito de ação. Não tenho. 

 

LK - O Senhor teve algum contato profissional com a Fundação Ataulfo de Paiva?256) 

 

AV - Fundação? 

 

LK - Ataulfo de Paiva. Nenhum. Nem contatos pessoais? 

 

AV - Fui amigo pessoal de Arlindo de Assis que o convidei pra integrar essa comissão do 

Ministério do Trabalho, fui amigo pessoal e muito íntimo de Fontes Magarão que foi diretor 

da Fundação Ataulfo de Paiva. Sou um homem cético em matéria de BCG, profundamente 

cético. Mas eu não quero entrar nesse assunto porque esse é um assunto explosivo. 

 

DN - Mas eu acho... 

 

AV - Há 50... 

 

DN - ... que seria importante a gente entrar nesse assunto. 

 

AV - Há 50 anos se discute o BCG. Há 50 anos. 

 

LK - Mas a gente gostaria... 

                                                           
25(6)A Fundação Ataulpho de Paiva, outrora Liga Brasileira Contra a Tuberculose, 

instituição filantropica que prestava atendimento médico-social as pessoas acometidas 

por tuberculosese. Atualmente se ocupa com a fabricação de imuno-biológicos. 
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AV - O sonho de Arlindo de Assis era a vacinação oral. Foi abolida. O sonho de Arlindo 

de Assis era vacinar todo mundo e Rosemberg falou na vacinação indiscriminada. Hoje a 

vacinação BCG é limitada praticamente ao primeiro ano de vida. Muito se tem feito sobre 

BCG, muita fantasia, muita imaginação. Eu sou muito cético em matéria de BCG. Não 

acredito que o BCG se mantém, ou venha a se manter no futuro. 

 

DN - Por que o Senhor acha que o BCG não, não resolve enquanto defesa? Por que? Explica 

um pouco pra gente. 

 

AV - Talvez porque o BCG tinha... se propunha a uma finalidade mais ambiciosa. O BCG 

acreditava ser uma vacina e não era uma vacina. O próprio Calmette nunca falou em 

vacinação pelo BCG. Falava em premunição. Ele era muito prudente na, na avaliação dos 

resultados do BCG. O BCG não imuniza como se pretendeu. O BCG desperta a memória 

imunológica, é diferente. Quando você fala em vacinação, você fala em vacinação anti-

variólica, anti-pólio, anti-tetânica. Mas em tuberculose não existe vacinação, não existe 

vacinação. Tuberculose você tem a imunidade natural, que é a que vocês têm, eu tenho e 

tem uma imunidade acrescida, acrescida pela memória imunológica das infecções 

anteriores. Em matéria de imunologia da tuberculose é tudo, mas vacina não existe. De 

modo que o BCG se transformou, no Brasil, numa espécie de culto, culto nacional, BCG 

brasileiro. Então houve o absurdo do sujeito ir tirar uma radiografia de pulmão e beber uma 

vacina BCG. Então se você dá um balanço na história do BCG no Brasil, você vê que era 

um amontoado de contradições. E se Arlindo de Assis fosse vivo, ele hoje estaria muito 

decepcionado porque a vacinação oral, que era o seu cavalo de batalha, foi abolida a favor 

da vacinação intradérmica. As... 

 

DN - Sim. Mas isso pode fazer parte mesmo da própria evolução do conhecimento? 

 

AV - Sim senhora, sim senhora. Da própria evolução do conhecimento, você falou bem. 

Então o BCG é uma história de evolução de conhecimentos. O que se pretendeu foi uma 

finalidade ambiciosa que a experiência não confirmou. E então se discute BCG até hoje. 

Houve um inquérito na Índia em que mostrou que BCG não protege coisa alguma. Esse 

inquérito deu tinta pra correr até hoje. E tudo se questiona sobre esse inquérito indiano, 

mas ele tá de pé. 

 

DN - Agora, Dr. Aloysio, eu não entendi uma coisa: se o BCG seria, quer dizer, teria por 

função, é, é, acionar a memória imunológica... 

 

AV - Isso. 

 

DN - ... por que ele estaria sendo empregado nos primeiros meses de vida? 

 

AV - Porque o problema é o seguinte: aí precisa entender a... 

 

DN - Porque aí, eu estaria entendendo, quer dizer, acionar a memória imunológica se já 

tivesse tido um contato com o bacilo.... 
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AV - Não, não, não, não, não. Ele vai criar a memória. 

 

DN - Ah, tá. Ele não vai acionar, ele vai produzir. Tá, tudo bem. 

 

AV - Vai criar. Ele vai ensinar... 

 

DN - ... ao organismo... 

 

AV - ...ao linfócito T... 

 

DN - Tá. 

 

AV - ... a se defender. Vai ensinar. Então tuberculose é uma doença geral e uma doença 

local. As crianças que morriam no começo, nos primeiros meses de vida... 

 

DN - Agora, só mais um instantinho, Dr. Aloysio. Quer dizer, com isso o BCG produz uma 

defesa... 

 

AV - Estimula. 

 

DN - ... uma proteção. 

 

AV - Estimula. 

 

DN - Quer dizer, o processo não é o mesmo da vacina anti-variólica... 

 

AV - Não. 

 

DN - ... mas ele produz uma proteção. 

 

AV - Ele estimula, ele estimula. Por isso ele, ele, ele é ainda adotado nos primeiros meses 

de vida porque a criança recém-nascida não tem seus mecanismos de defesa aprimorados. 

Então a criança não sabe se defender da invasão da tuberculose. Então se você lhe der uma 

motivação pra ela se defender isso lhe, lhe acrescenta. 

 

LK - Mas caso a pessoa não tomasse BCG, naturalmente, ela... 

 

AV - Ia tratar e ia curar. Porque a terapêutica da tuberculose acabou com uma série de 

Tabus, acabou com a especialidade da tisiologia, acabou... acabou com, com o dispensário, 

com, com o hospital de tuberculose, acabou com o sanatório da tuberculose. Inventou... 

Deu ênfase ao tratamento ambulatório, ao tratamento domiciliar e colocou a terapêutica na 

mão de todos os médicos, o que era privilégio do tisiologista. A terapêutica da tuberculose 

revolucionou tudo. A partir de 1940 começa uma outra história da tuberculose. Isso é que 

é fundamental. 
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LK - Bom, agora a gente... a gente queria que o Senhor falasse sobre algumas pessoas, que 

a gente vai dizer o nome, que o Senhor falasse tanto da sua relação profissional com elas e 

da importância que elas tiveram na, na luta contra a tuberculose, quanto também coisas 

pessoais, né? O que... o que o Senhor quiser falar sobre essas pessoas. Primeiro, que o 

Senhor já falou um pouco: Arlindo de Assis. 

 

AV - Arlindo foi, foi mais uma amizade pessoal, não foi uma amizade científica. 

 

LK - Que veio de quando? Da época da universidade? 

 

AV - Que veio desde o começo da minha carreira, né? Porque eu fui aprender com Arlindo 

a técnica de tuberculino-diagnóstico, que o Arlindo era um homem de laboratório, muito 

competente. Eu fui aprender com ele a... a técnica de tuberculino-diagnóstico e aí nos 

tornamos amigos. 

 

LK - Aonde que o senhor foi? 

 

AV - No... Justamente no... no Dispensário Viscondessa de Moraes que era nos fundos do 

Jóquei Club, né? Do atual Jóquei Club, do antigo Jóquei Club. 

 

LK - Bom, a outra pessoa, que a gente gostaria que o Senhor falasse seria o Dr. Milton 

Magarão, Milton Fontes Magarão. 

 

AV - Milton foi muito meu amigo. Milton foi um pesquisador de raro valor. Foi o homem 

que ensinou o bacilo da tuberculose ao Brasil, o Fontes Magarão. 

 

LK - E, como é que o Senhor... 

 

AV - Foi a maior importância na bacteriologia da tuberculose no Brasil, porque ele foi 

aluno do Instituto Pasteur, ele foi mandado pra Paris onde ele fez um estágio no Instituto 

Pasteur e aprendeu a rotina de um grande centro de pesquisas e criou aqui o Laboratório 

Central de Tuberculose de onde partiram todos os estudos nacionais sobre o bacilo da 

tuberculose. 

 

LK - E o Senhor trabalhou com ele em algum momento? 

 

AV - Não, nunca trabalhei, mas sempre mantive contato muito íntimo. Eu tinha uma grande 

admiração pelo Magarão, além de uma amizade pessoal que o tempo só estreitou porque 

depois ele entrou pra Academia de Medicina. Então nós estávamos juntos toda quinta-feira. 

E o Magarão foi um homem extraordinário. Eu tenho por ele o maior respeito, foi a maior 

influência na bacteriologia da tuberculose no Brasil. Nenhum outro excedeu Magarão. Era 

um homem que era tão grande na sua sabedoria como na sua simplicidade, um homem 

extraordinário. 
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LK - Bom, e o Dr. Fonseca da Cunha. A gente tem uma informação de que ele participou 

de um curso de pós-graduação em pneumologia na UFF em 75. Dr. Fonseca da Cunha foi 

junto ao Senhor? 

 

AV - Minha filha, a relação de aluno com professor é uma relação muito íntima, né? 

 

LK - Ele, ele participou como aluno ou como professor? 

 

AV - Como aluno. 

 

LK - Ah, ele foi, participou como aluno... 

 

AV - Aluno... 

 

 

Fita 5 – Lado B 

 

 

AV - (...) Mas eu nunca... Eu não gosto de externar minhas idéias sobre BCG que aí você... 

Está desligado, né? 

 

LK - Não, está ligado. Quer que desligue? 

 

AV - Desligue. Desligue.267) 

 

LK - Uma outra pessoa que a gente gostaria que o Senhor falasse, o Dr. Carlos Chagas. 

 

AV - Bom, tem dois Carlos Chagas, o pai e o filho. 

 

LK - O... o pai, né? Pode falar dos dois se o Senhor ... 

 

AV - Bom, Carlos Chagas, Carlos Chagas foi um mito da medicina nacional. Foi um dos 

maiores cientistas de todos os tempos, foi o substituto de, de Oswaldo Cruz. Era um homem 

de uma competência extraordinária, de uma inteligência fora do comum. Foi um meteoro 

na medicina brasileira, um grande valor. Não só descobriu a doença de Chagas, como criou 

uma metodologia científica para mostrar a doença de Chagas, que hoje é reconhecida no 

seu valor mundial. Carlos Chagas era muito mais velho que eu, ele era da geração quase 

que do meu pai, não é? Os filhos de Carlos Chagas foram meus amigos, e colegas, não é 

isso? De modo que eu via Carlos Chagas à distância, mas via nele um valor fora do comum. 

Tenho, tive por ele a maior admiração e respeito. 

 

LK - O Senhor tem relação de amizade com o Dr. Carlos Chagas Filho? 

 

AV - Tenho relação de grande amizade. 

                                                           
26(7)Interrupção da fita a pedido do entrevistado. 
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LK - O Senhor, conheceu nos tempos da, da universidade? 

 

AV - Conheci quando, quando ele foi trabalhar na enfermaria do Rocha Vaz onde eu 

trabalhava também. Aliás, Evandro Chagas também trabalhou com Rocha Vaz. Fui grande 

amigo de Evandro que morreu precocemente, e amigo cordial do Carlos Chagas, que até 

eu hoje chamo de Carlinhos porque ele era menino quando eu o conheci, ele era bem mais 

moço que eu, né? Evandro era mais velho. Eu ficava entre os dois. Minha grande amizade 

foi Evandro Chagas, cujo concurso lá na Praia Vermelha eu, eu acompanhei e... um grande 

valor. Perdemos com, com Evandro Chagas um grande cientista. 

 

LK - E qual era a especialidade dele? 

 

AV - Ele era o que se chama hoje um tropicalista. Ele era um homem de Manguinhos, não 

é? Um homem que estudava doenças tropicais. Tanto que em Belém do Pará tem o Instituto 

Evandro Chagas, né, de doenças tropicais. 

 

DN - É. E lá em Manguinhos tem... 

 

LK - É. 

 

DN - ... o hospital também... 

 

DN/LK - ... Evandro Chagas. 

 

AV - Também. 

 

DN - Dentro do Campus da FIOCRUZ. 

 

AV - O Evandro, o Evandro foi um homem de grande valor. Morreu precocemente, num 

choque de aviões e deixou... fez uma grande falta. 

 

LK - E o Dr. Clementino Fraga? 

 

AV - Sempre nos opusemos desde o começo, porque o Dr. Clementino Fraga acreditava 

que, que o clima tinha influência na cura da tuberculose. E eu me insurgi contra essa 

concepção. Daí nossos caminhos se separaram. 

 

LK - E o Senhor acha que essa questão do clima tem alguma coisa a ver com a maneira 

com que os brasileiros percebem a si mesmo, talvez um sentimento de inferioridade com 

relação ao clima tropical, alguma coisa assim? 

 

AV - No começo foi. Havia, havia uma concepção errada na geração dos meus pais que o 

clima do Brasil era inferior. Havia essa concepção, tanto que a imigração européia era 

dirigida para os estados do sul, que tinham o clima parecido com o da Europa. Então, havia 

a idéia de que o clima tropical inferiorizava o homem. Esta idéia foi removida quando os 
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norte-americanos começaram a vir pro Brasil, a criar empresas como foi a Light, o Padrão 

e passaram aqui a viver muito bem, a compartilhar da nossa natureza, a viver a vida social 

do Brasil e a valorizar o homem brasileiro. E então, havia essa idéia que o clima de 

montanha era o clima da Europa, e era o clima que fazia bem aos brasileiros. Mas a grande 

reação contra essa mentalidade foi de Gilberto Freire, com a idéia do tropicalismo, afinal, 

que era uma idéia um pouco absurda, mas Gilberto Freire mostrou que o homem do trópico 

era igual a qualquer outro. Aliás, já Miguel Pereira já dizia isso, né? No tempo de Miguel 

Pereira havia uma tese da anemia tropical. O fato do homem viver no trópico era anêmico. 

E Miguel Pereira mostrou que isso era uma bobagem, que o homem do trópico tinha os 

seus glóbulos sangüíneos iguais ao homem da Europa, né? E Gilberto Freire foi o maior 

responsável. Gilberto Freire acabou com os tabus da diferenciação social. Mostrou a grande 

importância do negro na formação da raça brasileira, na formação das elites nacionais. Não 

era preciso chamar, mostrar Machado de Assis, nem Cruz e Souza, nem os irmãos 

Rebouças. Estava, estava na observação corrente, né? E o Brasil hoje vocês sabem que é 

um país mulato porque hoje a predominância do, do produto miscigenado é superior a do 

chamado branco puro, que não existe, é uma bobagem. Mas a Europa toda teve 

miscigenação. A Europa foi um caldinho de raças, como é a constituição dos Estados 

Unidos. De maneira que... Mas Gilberto Freire foi o grande responsável, foi o grande 

sociólogo do Brasil moderno. 

 

LK - O Senhor teve contato pessoal com ele? 

 

AV - Muito, muito meu amigo. Queria muito bem a Gilberto Freire, fomos grandes amigos. 

 

LK - Então ele Erro! A origem da referência não foi encontrada. influenciou bastante o 

Senhor? 

 

AV - Não... Os dois livros que me influenciaram foram muito... um muito conhecido que 

é o (?)e eu vi nascer, eu vi no berço, porque a (?) a tese que ele defendeu na Universidade 

de Columbia. E ele trouxe pro Brasil essa tese e aqui desenvolveu. Gilberto Freire teve uma 

grande influência. A outra foi Paulo Prado que escreveu um livro sobre o retrato do Brasil 

naquela época que eu era estudante. Esse livro era um livro pessimista e amargo e cético 

quanto ao Brasil. Mas me ensinou muita coisa sobre o homem brasileiro. De modo que eu 

tirei uma média entre o pessimismo de Paulo Prado e o otimismo de Gilberto Freire e aí 

pude realizar o que é o homem brasileiro, do qual eu sou admirador e entusiasta. 

 

LK - Uma, uma outra pessoa que a gente gostaria que o Senhor falasse seria o Dr. Francisco 

Benedetti. 

 

AV - Benedetti foi... Benedetti é um homem muito interessante. Porque Benedetti era um 

homem pobre. Veio pro Brasil, veio pro Rio de Janeiro estudar medicina e não tinha 

dinheiro. Então se empregou na Saúde Pública como (?) e foi (?) campanha de erradicação 

da febre amarela no governo Washington Luís278), quando Clementino Fraga era ministro 

de Saúde e Barros Barreto o encarregado, era o secretário geral, o homem, o homem motor 

                                                           
27(8)Presidente do Brasil no período compreendido entre 1926 a 1930. 
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da, da Saúde Pública nacional e Benedetti foi trabalhar como Erro! A origem da referência 

não foi encontrada... Quando Benedetti se formou, estavam se criando os Centros de Saúde 

e era preciso tisiologistas.  

Então Barreto teve idéia de nomear os Erro! A origem da referência não foi encontrada., 

aproveitá-los como médicos. E, e Benedetti foi trabalhar comigo na Rua do Resende 128. 

Nós já tínhamos uma amizade de família porque Benedetti era muito amigo de meus primos 

Paula e freqüentava muito a casa de meu tio Alfredo de Paula. Então nós já tínhamos uma 

amizade de família. Ele foi trabalhar comigo e a nossa amizade cresceu. E ele foi meu 

companheiro na implantação da abreugrafia na Rua do Resende 128 e hoje é uma figura 

destacada, ele é da Academia Nacional de Medicina, e é um grande pneumologista. 

 

LK - E o Dr. Reginaldo Fernandes? 

 

AV - Reginaldo Fernandes e eu sempre fomos inimigos cordiais, sempre. Porque eu 

substituí na Policlínica Geral o chefe dele que era o Prof. MacDowell, né? Então sempre 

estivemos em campos opostos. Fomos inimigos cordiais até ingressar na, até que ambos 

ingressamos na Academia Nacional de Medicina. E na Academia Nacional de Medicina 

esquecemos as velhas desavenças e nos tornamos amigos em torno do espírito acadêmico, 

né? Porque você quando entra na Academia, você faz um juramento de, de ser fiel a todos 

os seus colegas, os seus companheiros. Então nos tornamos amigos e ele morreu meu 

amigo, mas nos combatemos a vida inteira. 

 

LK - Mas por razões científicas e médicas? 

 

AV - Razões científicas e médicas puramente. Acresce que o Reginaldo era um homem de 

esquerda. Eu nunca fui um homem de esquerda. Se você quiser definir melhor eu diria que 

eu seria do centro-esquerda talvez. Como é agora a tendência do mundo, é ser centro-

esquerda, né? Se você não é centro-esquerda você não é atual. Mas o Reginaldo era um 

homem de extrema esquerda, comunista militante, gráfico, preso várias vezes e então 

Reginaldo, tinha...ele me considerava meio aristocrata, descendente de barões, não é isso? 

Como eles diziam. E aí a nossa rivalidade começou assim. Mas nos tornamos grandes 

amigos no fim da vida. 

 

LK - E com relação à política de tuberculose vocês discordavam? 

 

AV - Que ele acreditava, ele acreditava em uns remédios que havia naquele tempo. Ele 

acreditava naquela terapêutica empírica de cálcio, gadusan. Eu não acreditava em nada 

daquilo, eu mostrava que a terapêutica química da tuberculose não existia, começou só com 

a estreptomicina. E ele acreditava naquelas coisas. Então a gente brigava muito. 

 

LK - E o Dr. Flávio Poppe Figueiredo? 

 

AV - Tive relações muito cerimoniosas. Gostava muito dele, o respeitava muito, o 

admirava muito, mas ele trabalhava no Curicica, eu trabalhava na Policlínica. Ele era um 

homem de hospital, eu era um homem de dispensário. Nunca tivemos relacionamento 
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muito íntimo. Éramos apenas amigos muito cordiais e companheiros de trabalho. Sempre 

respeitei muito a obra dele. 

 

LK - E o Dr. Newton Bethlem, que o senhor já falou... 

 

AV - Muito meu amigo. Eu me orgulho de ser grande amigo do Newton Bethlem. Quero 

muito bem a ele. 

 

LK - E o Senhor teve relações acadêmicas com ele de... 

 

AV - Ele é da Academia de Medicina, eu o examinei no concurso de professor na, na 

Faculdade Nacional. Tenho grande admiração e grande amizade pelo Newton. 

 

LK - E, por exemplo, no desenvolvimento da sua carreira como médico, o Senhor acha que 

essas pessoas tiveram alguma influência até no seu desenvolvimento científico enquanto 

médico? 

 

AV - Que pessoas? 

 

LK - Alguma...  Quem que o Senhor citaria... como seu... 

 

AV - As pessoas que tiveram maior influência na minha formação de tisiologista foi em 

São Paulo, Campos de Jordão. Dr. Nogueira Cardoso, com quem eu trabalhei, Dr. Clóvis 

Correia com quem eu trabalhei e Paula Souza com quem eu convivia muito. Foi a grande, 

a grande influência que eu tive. E na medicina foi o Prof. Rocha Vaz e seus assistentes 

Berardinelli, Capillani, Amaury de Medeiros. Então eu tive uma influência médica muito 

grande como estudante. Do ponto de vista clínico, Rocha Vaz e seus assistentes. Do ponto 

de vista científico, os irmãos Osório de Almeida e André Dreyfuss. Então eu tive uma 

formação médica parte clínica parte pesquisa científica. Isso me marcou muito. Quando eu 

cheguei em Campos de Jordão aí é que me fiz especialista, me fiz tisiologista sob a 

influência desses três primeiros colegas. E chegando aqui no Rio, me desenvolvi por conta 

própria, né? Aí não tive mais influência de ninguém, aí eu passei a ditar influência, aí é 

outra... outro capítulo. 

 

LK - E o Senhor... Falta algumas pessoas ainda que a gente tem aqui numa lista... Dr. Jayme 

dos Santos Neves. 

 

AV - Tive relações cordiais com ele. Ele foi meu aluno no primeiro curso de abreugrafia. 

Ele foi meu aluno. Tanto que no livro do Gil Ribeiro tem a fotografia do primeiro curso de 

abreugrafia. Tá lá o Jayme dos Santos Neves. Aí tivemos relações cordiais. Ele... Gil 

Ribeiro, morreu agora, coitado, ele escreveu esse livro sobre Manoel de Abreu que é muito 

bom, e aqui tem o primeiro curso de abreugrafia, sim? Aqui289) está o Jayme dos Santos 

Neves. O Jayme dos Santos Neves, ele, a meu ver, tinha um defeito que ele acreditava 

                                                           

 
28(9)O entrevistado mostra o livro de autoria do Dr. Gil Ribeiro. 
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muito no BCG e eu não. Então nós nunca pudemos nos entender nesse setor. O Jayme dos 

Santos Neves deve estar aqui nesse grupo... Então o Jayme dos Santos Neves deve estar 

nesse grupo aqui. Primeiro curso de, de abreugrafia. 

 

LK - Cadê o senhor aqui? 2910) E o senhor, o senhor gostaria de falar sobre o Dr.... o Senhor 

conhece o Dr. José Nunes Miranda? 

 

AV - Olha, falando assim não sei bem quem é não. 

 

DN - É porque é mais recente... 

 

LK - É mais, ele é mais... 

 

DN - É mais atual mesmo. 

 

LK - Atual da, da campanha da tuberculose. 

 

AV - Deve ser gente mais nova, né? 

 

LK - É. Mais novo. 

 

DN - É, é. 

 

LK - E o Dr. Rafael de Paula Souza? 

 

AV - Esse foi meu amigo desde o tempo... Eu tive ocasião de dar-lhe um prêmio na 

Academia Nacional de Medicina. Ele ganhou um prêmio em horticoide e eu fui o orador 

do prêmio. Era muito meu amigo. 

 

LK - O Senhor falou na outra entrevista que ele era um visionário, né? 

 

AV - Era. 

 

LK - Que tinha milhares de idéias... 

 

AV - Tinha... Ele tinha a idéia... 

 

LK - ... sobre como tratar os... 

 

AV - Ele tinha, ele era um homem que tinha uma mentalidade social. Tanto que a tisiologia 

dele era social. Ele era um homem do social. Essa é que era a característica do Paula Souza. 

 

LK - E o Senhor compartilhava dessa idéia? 

 

                                                           
29(10)O entrevistador interroga o depoente sobre uma foto mostrada por este. 
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AV - Claro, claro. 

 

DN - E o Manuel de Abreu? 

 

LK - É, e Manoel de Abreu, o senhor podia falar... 

 

AV - Manoel de Abreu foi, foi... A abreugrafia foi feita no meu Serviço, não é? Tá aqui a 

fotografia do primeiro aparelho de abreugrafia... Vou te mostrar o primeiro aparelho de 

abreugrafia. Tá aqui... aqui embaixo. Foi feito no... Aqui embaixo.... Nós escrevemos 

juntos o primeiro livro sobre abreugrafia. né? Você não conhece? 

 

DN - A gente conhece. 

 

LK - Hum, hum...3011) E... além dessas pessoas que a gente perguntou ao Senhor, o Senhor 

teria mais alguma pessoa que o Senhor gostaria de falar sobre? 

 

AV - Olha, ao longo da minha carreira eu conheci grandes médicos, grandes professores, 

médicos importantes, médicos de projeção internacional. Mas conheci também médicos 

humildes, médicos discretos (tosse) que nunca fizeram questão de aparecer... Por exemplo, 

eu fui trabalhar (tosse) no Hospital São Sebastião, no pavilhão de tuberculose infantil. E lá 

conheci um médico, o Salomão, o Dr. Salomão, dedicado (tosse), que tratava das crianças 

com o maior devotamento, um homem de grande valor. Desconhecido, humilde, nunca fez 

questão de aparecer, nunca publicou trabalho. E assim conheci grandes médicos e grandes 

enfermeiras, grandes visitadoras sociais. Conheci muita gente muito boa. Por isso é que eu 

acredito no Brasil e acredito em nossa gente, porque ao longo da minha carreira, é claro 

que eu conheci gente de, de maus sentimentos, conheci gente de pouca, baixa categoria, 

mas conheci grandes pessoas, homens ou mulheres que trabalhavam discretamente, 

anonimamente e que contribuíram muito para que eu tivesse um grande respeito pela nossa 

gente. 

 

                                                           
30(11)O gravador foi desligado neste momento para a amostragem de fotos do aparelho de 

abreugrafia. 


