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Resenha biográfica 

 

Fausto Magalhães da Silveira nasceu em Maceió, Alagoas, no dia primeiro de setembro de 1911. 

Cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, diplomando-se em 1933. No ano seguinte, cursou a 

Pós-Graduação em Pediatria e Higiene Infantil no Instituto Nacional de Puericultura, tendo 

concluído neste mesmo ano. 

 Ingressou na vida profissional em 1935, sendo responsável pelo Serviço Médico e de Higiene do 

Trabalho das Fábricas Têxteis Andorinha e Santo Aleixo, ambas localizadas em Magé, no estado 

do Rio de Janeiro. Em 1936 entrou para o Serviço de Febre Amarela da Fundação Rockefeller, 

tendo inicialmente feito curso e treinamento; foi somente no ano seguinte que se deu a sua 

contratação como médico. Neste Serviço assumiu diversas funções: assistente do setor Paraná, 

chefe do setor Santa Catarina, assistente dos setores Mato Grosso e posteriormente Ceará, 

assistente da chefia da região sul, membro da equipe designada para assumir o controle e 

organização do pessoal  do extinto Serviço Estadual de Febre Amarela da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo (1939), chefe do setor Bauru (1939) e Rio Grande do Sul (1940). 

Em 1941 foi nomeado médico sanitarista interino do Ministério de Educação e Saúde (MES), 

lotado na Divisão de Organização Sanitária (DOS). Nesta época fez diversos cursos: Doença de 

Chagas no Instituto Oswaldo Cruz (1942), Medicina de Guerra no Ministério da Guerra (1942), 

Malária no Departamento Nacional de Saúde (1942) e o Curso de Saúde Pública do DNS, concluído 

em 1943. Neste mesmo ano, foi nomeado chefe do Distrito Sanitário  de Barra do Piraí, subordinado 

à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro. Permaneceu neste cargo até 1944, ano 

em que foi aprovado no concurso do DASP do MES, tendo sido nomeado médico sanitarista do 

quadro permanente do Ministério. 

De início foi designado para chefiar a Inspetoria de Saúde dos Portos do Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo também responsável pela vigilância nos portos e aeroportos do Estado. Assumiu ainda 

a presidência da Junta Médica Federal para este Estado. De volta ao Rio de Janeiro, foi inspetor de 

Saúde dos Portos do Estado. 

Em 1950 ingressou no Serviço Nacional de Tuberculose, tendo sido médico da Seção de 

Epidemiologia e Estatística. Permaneceu neste cargo até ser designado a chefiar a Seção de 

Epidemiologia do Serviço Nacional de Febre Amarela, sendo também substituto eventual do 

Diretor. Em seguida ingressou no Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), tendo 

assumido diversas funções: chefe da Seção de Epidemiologia da Divisão de Profilaxia, sócio 

fundador e coordenador da Campanha contra o Bócio Endêmico e assistente técnico do Diretor 

Geral.  

Lecionou a disciplina Epidemiologia e Profilaxia do Bócio Endêmico no Curso de Endemias Rurais 

do DNERu (1958), tendo sido ainda médico do  Serviço Nacional de Educação Sanitária e do 

Serviço Nacional de Epidemiologia e Estatística.  

Foi eleito secretário executivo da Sociedade Brasileira de Higiene (SBH), em 1955, vice-presidente 

e membro do Conselho Nacional de Saúde representando a SBH. 
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Data: 16/12/94.       

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

FM - Então dá marcha ré, né e apaga. Não dá pra dar marcha ré? (Risos) 

 

WH - Não se preocupe não. Bom hoje a gente está começando a 1o entrevista com o Dr. Fausto 

Magalhães, diante das pesquisadoras Anna Beatriz Almeida, Cristina Barbosa e Wanda Hamilton. A 

gente vai começar, Dr. Fausto, falando do começo mesmo, né? O senhor nasceu em Alagoas, né? 

 

FM - Certo. 

 

WH - Em 1911. Setembro?  

 

FM - 1o de setembro. 

 

WH - 1o de setembro. A gente gostaria que o senhor falasse sobre seu pai, José Magalhães, sobre sua 

mãe, sua família, sobre como era morar em Maceió. Essas coisas que o senhor se lembre da infância, 

que lhe marcaram, que lhe chamaram a atenção. 

 

FM - Sobre isso o que eu posso dizer é o seguinte: meu pai não é alagoano, é pernambucano. É 

digamos de uma família.... não sei se o termo exato é literato, mas era um indivíduo de um padrão 

digamos cultural elevado. Ao passo que minha mãe era do interior. É gente, digamos, rude. Ela era a 

pessoa mais enérgica da família dela, embora não fosse a mais velha da família. 

 

WH - Ela também é de Pernambuco? 

 

FM - Não, ela é de Alagoas, do interior de Alagoas. De maneira que é diferente. Como eles se 

encontraram, namoraram, eu não me recordo, se casaram eu não sei. O que sei é sobre esses 

antecedentes, digamos assim, da minha família, quanto a meu pai e minha mãe. Meu pai tem vários 

irmãos. O irmão mais velho dele foi senador na época do Império. O outro irmão foi deputado, teve 

várias legislaturas... 

 

WH - O senhor sabe o nome dele?  

 

FM - Luiz Silveira. 

 

WH - Era deputado?  

 

FM - Era deputado federal. Foi deputado durante várias legislaturas. Inclusive, quando houve a 

Revolução de 1930, ele era o candidato ao Governo de Alagoas, e eu era contra porque era favorável 

à Revolução de 30. Mas isso não criou nenhum problema porque eu era muito jovem. Nem parte a 

discussão com ele, porque nessa época, um tio, um avô era uma pessoa que se respeitava muito, ficava 

até um pouco distante. Hoje não. Há muita intimidade. Eu só vim a ter intimidade com eles, com 
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meus tios, depois que eu me formei em medicina e ganhei  status maior e pude ter essas conversas 

mais.... 

 

WH - Mais sérias?  

 

FM - Mais francas.  

 

WH - ...mais francas. O seu pai, Dr. Fausto, ele..., ele, qual era a profissão dele?  

 

FM - Ele foi comerciante, foi jornalista. Meu pai e esse meu tio, Luiz Silveira fundaram praticamente 

todos esses jornais de Alagoas: o Jornal de Alagoas, a Gazeta de Alagoas..... que hoje pertencem à 

família do Mello, do Arnon de Mello. Porque esse Arnon de Mello foi muito meu amigo na infância. 

O pai do... 

 

WH - O pai do Collor, né?, do Fernando Collor... 

 

FM - O pai do Fernando Collor, que era Arnon, foi meu colega de Colégio. De maneira que eu mantive 

um ótimo relacionamento com ele. O tal Fernando, esse eu praticamente não conheci. Eu nunca, 

nunca tive contato... a não ser quando era criança e eu visitava o Arnon e tive oportunidade de vê-lo, 

mas nunca me fixei porque não tenho o menor interesse nisso. Inclusive quando do Arnon, veio aquele 

episódio no Senado que o Arnon matou... 

 

WH - ... matou um jornalista?  

 

FM - um senador. 

 

WH - ..um senador... 

 

FM - ...pelo Acre. Eu fui visita-lo. Ele esteve detido durante alguns dias, ele ficou muito sensibilizado. 

De maneira que, enfim, eu como médico sanitarista, muitos anos depois, durante essa época eu já era 

médico sanitarista, de vez em quando nós pleiteavamos coisas junto ao legislativo e ele sempre deu 

apoio às causas que nós defendíamos. Mas... 

 

WH - Ele chegou a brigas com jornalistas também, o Governador Arnon, né?  

 

FM - Brigou com jornalistas sim. Ele brigou muito foi com o Silvestre Péricles de Goes Monteiro, 

ele era da família Goes Monteiro, e eu era amigo tanto do Silvestre quanto do Arnon, e nunca... 

 

WH - O Sr era amigo das duas famílias. 

 

FM - ...das duas famílias. Sempre fui... E o curioso é que eu assisti em Maceió... Acho bom nem 

gravar isso porque é uma coisa muito pessoal. Eu..... não, não. 

 

WH - O Sr não quer mesmo gravar esse história? 

 

FM - Essa história eu não quero. Mas pra você ter idéia do que era o negócio daquela conversa.    
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(INTERRUPÇÃO DA FITA)  

 

WH -  O Sr estava nos contando sobre seu pai. Que seu pai era jornalista, que ele foi um dos criadores 

dos maiores jornais. 

 

FM - É. Era comerciante também, era ligado a uma fábrica de tecidos também, da família 

Vasconcelos, e ele tinha parte nessa sociedade. Fábrica de Tecidos Santa Margarida. Tanto que um 

irmão mais velho...é muito mais velho do que eu - 18 anos - ele foi o primeiro e eu fui o penúltimo, 

a diferença é muito grande, né? Ele, antes da Primeira Guerra, esse meu irmão mais velho - claro que 

já morreu - Carlile Magalhães, ele foi para a Europa, para estudar engenharia. Porque o propósito de 

meu pai era de que ele se formasse na engenharia e viesse para orientar o negócio lá na Fábrica de 

Tecidos Santa Margarida. Mas acontece que surgiu a Guerra, ele ficou preso - preso, eu digo, sem 

possibilidade de locomoção na Bélgica - até que pôde sair da Bélgica e foi para a Inglaterra. Passou 

não sei quanto tempo na Inglaterra. Eu me recordo da chegada dele em Maceió, eu era menino 

pequeno assim. Ele chegou em Maceió, entre outras coisas, trouxe uma bola de futebol? Não posso 

esquecer isso. 

 

WH - Uma bola de futebol... 

 

FM - É, uma bola de futebol n o 5, e isso e tal, que era diferente dessas, tinha aquele cadarço.. 

 

WH - Que costurava a bola?  

 

FM - É, que costurava o local onde ficava a câmara de ar. Tem uma câmara de ar que enchia, e isso 

e tal, e depois fechava com aquele cadarço -  O Carlile -  De maneira que ele, esse meu irmão mais 

velho, quando chegou em Maceió, a fábrica, não foi logo a pique, mas tava se deteriorando. 

 

WH - A fábrica de tecidos? 

 

FM - A fábrica de tecidos. Ele aí foi convidado para  ser gerente do Banco do Brasil lá em Maceió. 

Ele assumiu a gerência do Banco do Brasil, fez carreira no Banco do Brasil e muitos e muitos anos 

depois ele se aposentou como chefe do departamento de câmbio do Banco do Brasil. Esse era meu 

irmão mais velho. O outro irmão era Eduardo. Esse Eduardo também era muito mais velho do que 

eu, porque depois do Carlile, vem minha irmã Lucile, depois ele, Eduardo. Esse Eduardo veio para o 

Rio de Janeiro estudar Direito. Estudou Direito, voltou para Maceió, fez carreira no Estado. Foi, 

inclusive, chefe da Segurança Pública na época do... do Lampião. 

 

AA - Na época do Lampião?  

 

WH - Numa época animada! 

 

FM - É, na época do Lampião!  

 

WH - E ele teve que perseguir o Lampião, teve esses problemas? 

 



 

 

 
 

11 

FM - Ele propriamente não, porque ele era o chefe. Mas me recordo perfeitamente que quando 

pegaram Lampião e Maria Bonita, o violão da Maria Bonita esteve algumas semanas lá em casa. 

Depois fez parte do museu, mas como ele era o chefe da polícia levou aquilo de curiosidade - O violão 

de Lampião. Esse é meu segundo irmão. O terceiro que era o Mário, não em idade, em idade era o 

José, mas o José sempre foi meio arredio nos estudos, sabe? Tanto que o Mário, apesar de ser mais 

moço, concluiu os preparatórios... Porque nós fazíamos os preparatórios para estudar Medicina na 

Bahia. Um ano ou dois anos depois, o José concluiu esse preparatórios e foi também... 

 

WH -E foi também fazer Medicina? 

 

FM - Medicina. Depois foi o Cláudio, que era ao mesmo tempo mais velho do que eu. 

 

WH - Foi fazer Medicina? 

 

FM - Foi fazer Medicina. E no ano seguinte eu fui o quarto a ir para a Bahia estudar Medicina. Nós 

quatro nos formamos e Nise foi colega de turma do Mário. 

 

WH - A Dr. Nise da Silveira? 

 

FM - A Nise, que era filha do Faustino. 

 

WH - Que era seu tio? 

 

FM - Meu tio e meu padrinho. Esse Faustino era um sujeito fabuloso. Você não pode fazer idéia como 

esse sujeito era inteligente. Pra mim era o mais inteligente da família. 

 

AA - Ele influenciou muito o Sr? Era uma pessoa muito presente na sua vida? 

 

FM - É. Era muito presente na minha vida. Porque eu, qualquer dificuldade que tinha no colégio, em 

matemática, isso e tal, ia lá pra casa dele. Conhece Maceió? 

 

WH - Não tive o prazer ainda. 

 

FM - Ele morava no Bebedouro e eu ia para lá pra ele me dar aquelas aulas disso, aquilo. Ele era um 

sujeito formidável e com mania de arte. Na casa dele, ele tinha três pianos; sendo que dois eram os 

dois melhores pianos que existiam lá em Maceió - pianos de cauda. Porque a mãe de Nise era pianista. 

Ela tocava muito bem piano.  E quando surgia qualquer concertista hoje isso já não existe mais, mas 

nessa época, existiam concertistas, inclusive internacionais, que faziam turné pelas capitais do 

Estados. E lá em Maceió tinha o Teatro Deodoro. Esse piano do meu tio, saia do Bebedouro e ia pro 

teatro carregado por indivíduos que colocavam o negócio na cabeça e tinham que ir cantando. Porque 

dizia a lenda que os carregadores tinham que cantar para não desafinar o piano.  ( risos) 

 

AA - Essa é o máximo! (risos) 

 

FM - Era formidável isso. De maneira que com isso... 

 

WH - E o Dr. Mário também conheceu a Dr. Nise então desde pequena? 



 

 

 
 

12 

 

FM - É, desde criança. 

 

WH - Desde criança os dois se conheciam... 

 

FM - A Nise completa agora 90 anos. Era um ano mais velha do que eu, embora colega de turma, 

porque Mário se formou muito cedo, se formou com 20 anos. Mário era muito inteligente. De maneira 

que ele se casou com Nise e viveu até o fim da vida dele. É verdade que teve suas andanças ai. Foi 

para a África na época da Guerra... Isso vem depois, essa história da Guerra ... 

 

WH - Depois o Sr nos conta essa história da guerra.. 

 

FM - Estamos muito longe ainda... 

 

WH - Agora, esse seu tio, Faustino, ele era médico também? 

 

FM - Não. 

 

WH -  Não?  

 

FM - Ele era professor do Liceu Alagoano e da Escola Normal. 

 

WH - Professor de que?  

 

FM - Ele ensinava.. 

 

WH - Qualquer matéria? 

 

FM - Qualquer matéria. Eu nunca vi, uma pessoa tão culta, tão inteligente. Quando Nise se 

formou...Isso é uma coisa curiosa. Quando chegava em setembro, dois meses antes, ou outubro, ele 

ia pra Bahia pra ensinar a Nise, até o sexto ano.  Tanto que em Maceió diziam que ele sabia muito 

mais Medicina do que a  Dra. Nise... (risos) É, de fato, ele era um sujeito fantástico. 

 

WH - Uma coisa também que era... 

 

FM - Ele morreu no ano que Nise se formou.  

 

AA - Não chegou então a ver a formatura dela... 

 

FM - Viu a formatura, veio para Maceió, teve um problema na unha do pé, fez uma espécie de 

gangrena, sabe? amputaram a perna naquela época e tal, eu sei que um dia depois ele morreu. 

 

WH - A Dra. Nise era filha única? 

 

FM - Era filha única. 
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WH - Porque outra coisa que é curiosa, Dr. Fausto, é uma mulher fazendo Medicina nessa época, 

devia ser uma coisa rara, né?  

 

FM - É, era uma em cada turma. Na minha turma tinha uma colega. Na turma de meu irmão mais 

velho também. Do Cláudio também  tinha uma. E essa minha colega, era muito amiga, era uma pessoa 

muito assim e tal, quando terminou o curso entrou para o convento, foi ser freira.  

 

WH - Ah! 

 

FM - É.  Capaz de ter fotografia dela. Uma pessoa muito boa essa minha colega. 

 

WH - ...e o pai da Dra. Nise era homem avançado no tempo.  

 

FM - É, muito. 

 

WH - Incentivou ela a estudar e tudo, era uma coisa... 

 

FM - É, aquilo era um sujeito fantástico e querido. Ele andava, tal,  e as garotas da escola normal  era 

sempre atrás dele. Ele ia pro jornal, porque ele era redator de jornal e assim. Depois ele foi, enfim, 

diretor do Diário Oficial. Primeiro emprego que tive na minha vida foi quando ele era diretor do 

Diário Oficial e ele me convidou para ser revisor. O revisor ficava... o sujeito lá, (barulho de sirene) 

isto e aquilo, ia lendo, batia vírgula, ponto e vírgula. Eu sei que era um negócio. Eu ganhei um 

dinheirinho lá. No último ano eu tinha 16 anos, 15 pra 16 anos. 

 

WH - E o senhor não se interessou em seguir carreira? 

 

FM - Eu? 

 

WH - É. 

 

FM -  Jornalista? 

 

WH - É 

 

FM -  Não. 

 

WH - Porque seu pai trabalhava nessa área, seu tio também era jornalista. O senhor começou seu 

primeiro trabalho em redação. O senhor nunca se interessou? 

 

FM - Nunca. 

 

WH - Não? 

 

FM - Não. Meu interesse era me formar em medicina, isso e tal. O sujeito tinha um status, né. Não é 

hoje. Hoje são milhares. Nessa época existiam 3 escolas de medicina em todo o Brasil. Hoje, em 

qualquer rua aí tem uma escola de medicina. 
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WH - É verdade. 

 

Fm - Né?, De maneira que era diferente. 

 

AA - É verdade. 

 

WH - E suas irmãs? 

 

FM - minhas irmãs? 

 

WH - Estudaram também? 

 

FM - As minhas irmãs são 4. A primeira, a mais velha....( ri ) . Isso não é pra gravar não, né? 

 

WH - O Sr quer que desligue de novo? 

 

FM - É. Segredo de família. 

 

WH - Tá. Vou desligar outra vez. Vou desligar pro sr. falar de sua família.  

(INTERRUPÇÃO DA FITA ) 

 

FM - ...e finalmente... 

 

WH - Posso ligar o gravador de novo? Vou ligar. 

 

FM - A família do meu pai, o meu avô, eu tenho uma recordação assim longínqua do meu avô. Eu 

tinha um respeito danado, não tinha nem muita intimidade nenhuma com ele. Tinha uma barba e tal. 

Me lembro dele de barba. 

 

AA - Ele também morava em Maceió ou ele morava em Recife? 

 

FM - Ele morava em Recife, mas ia de vez em quando ver a família em Maceió e tal. Mas era um 

sujeito... 

 

WH - Imponente? 

 

FM - Imponente. Exatamente, era um sujeito imponente. Eu olhava aquele negócio todo espantado, 

mas à distância. 

 

WH - Eu ia lhe perguntar, Dr. Fausto, o Sr estava contando esse caso do casamento de sua irmã e o 

Sr. estava falando da família Ponte de Miranda, né?, e que era uma família importante. O Sr. disse 

que a sua família também era uma família importante em Alagoas. 

 

FM - É. 

 

WH - ...e que seu pai era um homem de posses.  
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FM - É. 

 

WH - ...um homem considerado rico, né? 

 

FM - É, era. 

 

WH - O Sr pode fazer um mapeamento dessas famílias de Maceió? Que grupos eram? O Sr se lembra 

disso? 

 

FM - Tenho uma vaga... 

 

WH - Famílias importantes assim como a sua? 

 

FM - Tenho uma vaga idéia. Tinha, por exemplo, a família Lages. Era uma família importante. Dessa 

família Lages tinha um rapaz que foi meu colega, era Afrânio Armando José Lages e a Lili Lages. 

Essa Lili Lages é oftalmologista, ainda existe aqui. E houve um caso curioso, porque o José Lages 

que era um ricaço, era um (pedacinho?), era muito amigo de meu pai, tanto que era padrinho de 

minhas irmãs - o velho José Lages. Mas houve um episódio dramático lá em Maceió,  porque um 

rapaz fundou uma casa de móveis - porque um dos Lages era...possuía a maior casa de móveis lá de 

Maceió - e ele, esse rapaz, fundou uma casa de móveis, ia de vento em popa, etc e um belo dia quando 

ia chegando em casa levou uma pancada na cabeça com um pau, com um ferro ou o que diabo foi e 

morreu. Morreu e o jornal - Jornal de Alagoas - foi feita uma investigação rápida e chegou-se à 

conclusão que tinha sido o Armando Lages, que era irmão mais velho de José Lages, dessa família 

importante que tinha... 

 

WH - mandado... 

 

FM - mandado dar aquela pancada ali. 

 

WH - Por causa da concorrência? 

 

FM - Por causa da concorrência. Eu sei que por causa disso as nossas famílias ficaram... estremecidas. 

Porque o jornal era um jornal independente tinha que noticiar aquilo de acordo com as informações 

que iam vindo. 

 

WH - E o seu pai era o proprietário do jornal, no caso. 

 

FM - É, meu pai e meu tio, né?. Não era só meu pai não. Era meu pai  e o Luiz Silveira, esse que era 

deputado e tal. 

 

WH - ..que era deputado... 

 

FM - De maneira que criou uma situação difícil. Depois tinha a família do....desse que era 

Senador...Teotônio Vilela! 

 

AA - Teotônio Vilela! 
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FM - Teotônio Vilela. Esse Teotônio Vilela, também conheci ele. Era uma pessoa muito boa e isso e 

tal. Era um sujeito...gostava de uma farrazinha, de tomar umas e outras. Me recordo uma vez que 

estávamos num bar lá em Maceió e, de repente, ele diz: “Fausto, cê sabe que hoje é o dia do 

aniversário de minha mulher e já são aqui 10 horas. O que é que eu vou dizer quando chegar em 

casa?” (risos), “Um homem inteligente como você sempre tem desculpas e tal” (risos) . Essa família 

Teotônio era uma família também rica, importante e tal. 

 

WH - O Sr é da mesma geração do Teotônio, né? 

 

FM - É. 

 

WH - Mais ou menos? 

 

FM - É. 

 

WH - O Sr chegou a ... 

 

FM - Ele era.. 

 

WH - ..estudar junto? 

 

FM - Ele era mais moço do que eu... 

 

WH - ...um pouco, né? 

 

FM -... um pouco. Depois tem o pai daquele senador... tem... um outro... é tanta  coisa que a gente vai 

se esquecendo, né? 

 

WH - A família Arnon, do Arnon de Mello, já era importante nessa época também, né? 

 

FM - Era mais ou menos. 

 

WH - Mais ou Menos. 

 

FM - Eram ricos, eles tinha poder econômico mais baixo do que o nosso mas era uma família de 

sociedade, isso aquilo, mas... A família de minha mãe é uma família do interior. 

 

AA - É, o sr. não 

 

WH - É, o Sr não nos contou. 

 

FM -   É, do interior. E minha mãe era a pessoa mais enérgica dessa família embora ela tivesse um 

irmão que era Joca Lobo. 

 

WH - Que era o que? 

 

FM - O nome dele era João Lobo, mas era chamado de Joca Lobo. 
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WH - Joca Lobo. 

 

FM - Joca Lobo. Esse Joca Lobo era...talvez o maior pistoleiro de Maceió na época. Sujeito terrível. 

E nós, quando éramos criança, chegava a época de férias minha mãe mandava que nos fossemos para 

a fazenda desse meu tio no interior de Alagoas. 

 

AA - A família dela também é de proprietários de terra? 

 

FM - É, a família de minha mãe era de propriedade de terra. E esse Joca Lobo,  muitos e muitos anos 

depois, conversando sobre nossas vindas lá pra fazenda dele, ele me disse:“ Não posso esquecer ...”  

ele já estava velho, embora ele velho mas sempre tinha... chamavam em Maceió de cangaceiro, sujeito 

segurança com ele.  Ele dizia:  “Vocês vinham pra aqui, era uma satisfação, mas não queira saber a 

minha angústia porque eu tinha que redobrar a segurança com medo de que algum inimigo meu, não 

podendo me pegar, pegasse um sobrinho e tal, etc.“ De maneira que era uma coisa danada. E ele era 

tão terrível, que a fazenda dele, a estrada real  passava no meio da fazenda. Tinha um portão de entrada 

e um portão de saída. E todo viajante da Maceió sabia que depois das 6 horas nem carro passava 

naquela estrada. De maneira que os viajantes tinham que programar a viagem em função da... (ri ) 

 

AA - ... da ordem dele.. 

 

WH - da hora que eles fossem passar, né? 

 

FM - Da ordem. É, absolutamente, ninguém passava. 

 

WH - E qual era a briga dele com as outras famílias, com os outros proprietários. O Sr. sabe? 

 

FM - Terras. 

 

WH - Por causa de terra mesmo, propriedade de terra mesmo? 

 

FM - É, propriedade de terra, disso, aquilo. Tinha um outro tio, irmão de minha mãe, esse era quase 

que o oposto desse e tal. Foi Prefeito lá da velha cidade de Alagoas, etc. Esse, o irmão dele, de vez 

em quando ia lá pra conversar com o irmão. Numa das idas dele... Agora quando ele ia...A propriedade 

dele se chamava Taperaguá... 

 

WH - Se chamava?... 

 

FM - Taperaguá. 

 

WH - Taperaguá. 

 

FM - ... Quando ele ia lá pra Alagoas, porque Alagoas foi a primeira capital, visitar o irmão, ele 

levava, no mínimo, 6 pessoas garantindo ele. E numa dessas idas lá, prepararam uma emboscada pra 

ele. Morreram 6 pessoas nessa emboscada. Do lado dele, só morreu um. Do outro lado, morreram 5 

sujeitos. Eu me recordo muito bem disso porque, dois dias depois, ele chegou em Maceió com o braço 

na tipóia, porque ele levou um tiro aqui no ombro e ficou com essa... movimentação com grande 
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dificuldade. Ele chegou e tal. Quando ele chegava lá em casa, a nossa casa, como toda casa, tem a 

entrada principal que sempre vive fechada. O pessoal entra e vai pelo alpendre que se chama e entra 

lá pela... pela sala de jantar. Mas como se sabia que ele ia lá em casa, era a única ocasião em que essa 

porta da frente era aberta; porque ele não podia circular; porque tinha um morro, uma coisa; ele tinha 

receio que alguém pudesse lá... Quando ele chegava, abria uma porta, ele passava por ali. Chegou 

com aquele negócio no braço... Eu me recordo perfeitamente. Minha mãe era uma mulher enérgica, 

disse: “O que é que cê tem aí no braço?” Ele aí:  “Isso foi uma queda de cavalo, né? Foi uma queda 

de cavalo”. Aí, minha mãe: “Queda de cavalo é coisa alguma. Isso é tiro, posso garantir que isso é 

tiro”. Eu me recordo minha mãe dizendo e ele:  “E  é e tal”  Minha mãe tinha um apelido: Naná. Ele 

chamava a minha mãe Naná. Ele:  “Não, Naná”,  “Você é isso, um sem vergonha e isso e tal.” 

 

WH - Ela não gostava que ele tivesse envolvido  nessas .... 

 

FM - É, que ele estivesse envolvido nessas coisas ela não gostava, claro. 

 

WH - Claro! 

 

FM - Eu sei que eram episódios assim como esse. Um outro tio meu, que morava lá em Taperaguá, 

tal foi assassinado. Eu nunca vi uma coisa tão fantástica. Eu estava lá em ... na época de férias. Ele 

era um ótimo cavaleiro, andava a cavalo e tal, etc. Os cavalos conheciam ele. Ele chegou morto 

montado num cavalo. 

 

AA - O cavalo levou.. 

 

FM - É, levou de volta. Quando percebeu que ele tinha morrido aí, pá, pá, foi naquele passozinho, ele 

caído em cima do cavalo. O cavalo chegou até a porta de casa. Era um negócio.. 

 

AA - O Sr. estava lá? O Sr... 

 

FM - Não, ele não. Ele morava do outro lado da rua. Como todos esses lugares do interior, tem um 

lado, o outro lado tem mais de 100 metros, 200 metros; tem aquela igreja no centro, né? 

 

AA - Tem a pracinha... 

 

FM - Aquela pracinha ... É, aquela coisa de sempre. 

 

WH - E o Sr, a sua família propriamente nunca teve problema assim, com as brigas do seu tio? Os 

Srs nunca foi envolvido nisso? 

 

FM - Não, nunca. Porque nós, a não ser dos homens o Eduardo, que foi chefe de polícia  isso e tal, 

foi secretário da Assembléia Legislativa, todos os outros  os outros homens viveram fora de Maceió. 

Inclusive, esse meu irmão mais velho, o Carlile, que entrou pro Banco do Brasil. Carlile foi pra 

Mossoró; de Mossoró foi pra Natal; depois de Natal, ele foi pra Bahia e de Bahia veio pra cá. Como 

lhe disse, ele se aposentou como... como é gerente, né? 

 

AA - Da área de câmbio? 
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FM - É, diretor do Departamento de Câmbio. Todos nós vivemos fora lá de Maceió. Mas... 

 

WH - A gente já falou, Dr. Fausto, um pouco da sua família. Claro que a gente vai voltar a esse tema 

sempre, né?, que o Sr. vai estar falando de sua família sempre. Eu gostaria que o Sr. falasse um pouco 

de quando o Sr. entrou na escola, na sua primeira escola, que o Sr. contasse. 

 

FM - A minha primeira escola, como toda escola, é escola do estado. Pras primeiras letras, isso e 

aquilo. É uma coisa curiosa. Eu volto a insistir: dos meus irmãos era o mais moço. Se meus irmãos já 

estavam no Colégio Diocesano, que era o colégio onde nós fizemos nossa formação, e eu em casa. E 

eu ficava danado porque queria ir pro colégio.  

 

WH - Claro! 

 

FM - Era uma coisa! Gritava, chorava, isso e tal, pá. E a minha irmã, Zalina, uma verdadeira santa, 

foi minha segunda mãe, né. E aí resolveu esse problema, dizendo que eu ia estudar em casa. Eu 

estudava:  “Mas como em casa e tal ?” Pra resumir: me comprou uma espécie de farda pra mim. 

Quando meus irmãos se preparavam pra ir ao colégio, eu me preparava também ( risos). Eu me 

preparava. Ela já tinha comprado uma mesa pra mim, igual às mesas do colégio, que eu já conhecia. 

Colocou na tal saleta. Porque as casa, nessa época, tinham essa tal entrada na frente, chamavam sala 

de espera, depois tinha outra sala grande que era a sala de visita. E minha aula era na sala de espera. 

A minha banca estava ali. Ela me vestia, isso e tal, saía pela porta da cozinha e entrava na... 

(interrupção). 

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

WH - O Sr dizia que sua irmã lhe preparava para ir à escola e, aí, o Sr dava a volta pela cozinha e... 

 

FM - Não, pela cozinha não, pela sala. Porque tinha a sala, ia pelo alpendre, que se chamava alpendre, 

aí entrava na sala de espera que era a ante sala da sala de visita; lá tinha uma bancazinha e eu ficava 

estudando ali, naquela bancazinha, com ela me ensinando isto e aquilo e tal. Gozado! A recordação 

que eu tenho dessa época é a seguinte: é que ela me alfabetizou, me ensinou as letras, me ensinou os 

números - 1, 2, 3, 4 - Os números não, os algarismos, né?, os algarismos. E eu percebi que os 

algarismos são só 10 algarismos. E o algarismo é aquele mesmo - 1, 2 - não tem algarismo pequeno, 

algarismo grande, etc. E eu achava que o alfabeto era a coisa mais difícil do mundo porque... 25 

letras! ( risos) E ainda tinha... 

 

WH - Tinha as maiúsculas, tinha as minúsculas.. 

 

FM - É, tinha as maiúsculas, letra minúscula, letra não sei do que. Era uma confusão danada! E eu 

digo:  “Não, eu quero estudar é a tabuada”. Porque a tabuada é o negócio... A tabuada eu entendia por 

causa dos números que eram só 10. Dez números e não tinha número grande, número maiúsculo, 

número minúsculo. E a recordação... 

 

WH - O Sr era pequeno! Quantos anos o Sr tinha? 
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FM - Eu tinha 3 anos pra 4 anos. 

 

WH - Olha!  

 

FM - Sei lá, lá pra 5 anos. De maneira que... aí sim fui para o Colégio Diocesano... Fui pro Colégio 

Diocesano e fiz ... 

 

WH - Esse colégio é do Estado?  

 

FM - Não, esse colégio é particular. 

 

WH - Esse é particular. 

 

FM - É um colégio de frade. 

 

WH - O Sr teve educação religiosa na escola?  

 

FM - É, eu tive educação religiosa. Esse colégio é o Colégio Diocesano, né. É ... o colégio conhecido 

lá como colégio dos padres. É o colégio, digamos, de melhor padrão que tem lá. Mas o exame era 

feito no Liceu Alagoano. Nós estudávamos nesse colégio e quando chegava... Isso já na segunda 

etapa, não na alfabetização propriamente, já na fase, digamos, de preparatório; porque existiam 12 

preparatórios: português, francês, inglês, matemática, geografia, álgebra, geometria, não sei o que. E 

se podia fazer até 3 ou 4 preparatórios por ano, já na fase final. De maneira que a minha formação, 

digamos básica, foi nesse colégio Diocesano. 

 

WH - O Sr estudou muitos anos nessa escola? 

 

FM - É, estudei muitos anos nesse colégio. 

 

WH - Seus irmãos, sua família toda estudou nessa escola? 

 

FM - Todos, é todos. 

 

WH - Todos passaram pelo Diocesano. 

 

FM - É, todos passaram por esse Colégio Diocesano. 

 

WH - Era só para homens ou ... 

 

FM - Só para homens. Para mulher era o Colégio Imaculada Conceição, era outro colégio. 

 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

WH - Antes da gente fazer essa pausa pra tomar um suco, o Sr. estava nós falando da escola que o 

Sr. Estudou, né e que tinha um... O Sr. estudou no Diocesano e que as mulheres - era só masculino, 

né - e as mulheres estudavam no Imaculada... 
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FM - Colégio ... não sei, era o colégio das freiras. 

 

WH - Colégio Imaculada Conceição? 

 

FM - Não sei, eu sei que chamavam colégio das freiras. 

 

WH - Suas irmãs estudaram lá? 

 

FM - É, estudaram lá nesse colégio das freiras. Agora, eu só me recordo ...das duas irmãs mais moças 

que a diferença se idade era pouca em relação a elas. Uma era 1 ano mais moças e a outra era 2 anos 

mais velha. 

 

WH - Que era essa que lhe ensinava? 

 

FM - Não, não, a que me ensinava era a segunda, era bem mais velha ... E que era... 

 

WH - Como era o nome dela? O Sr. falou.. 

 

FM - Zalina. 

 

WH - Zalina. 

 

FM - Zalina foi  praticamente a minha mãe de criação. Uma pessoa adorável, nunca vi, deve estar no 

céu. Maria1 conheceu muito ela ...    

 

WH - mas o Sr. foi mais próximo das duas irmãs mais novas porque brincavam juntos, deviam ... 

 

FM - Não havia muita... não me recordo de brincar junto. Não sei o que que havia, os homens 

brincavam com os homens. Eu me recordo... haviam amigos que tinham e tal ... Não posso esquecer 

da família Calheiros também. Essa família Calheiros... 

 

WH - do Renan Calheiros? 

 

FM - É, talvez da família dele. É um episódio curioso. No carnaval, essa família Calheiros fantasiou 

um carneirozinho para ... o que era.. o ( ? ) e colocou ele naquela fantasia. Eu fique com uma inveja 

danada daquilo. Se usava lança perfume, aí eu corri assim pro meio da rua, peguei o carneiro e botei 

nos olhos do carneiro. O carneiro deu um pinote danado. Ele caiu, se machucou. Foi uma coisa 

danada! Minha mãe aí ( ri ) me deu uma palmatória, fiquei... Porque lá em casa não é brincadeira, 

uma mulher criar 10 filhos era na base da palmatória. Você nunca viu palmatória, não? 

 

WH - Não! 

 

FM - Palmatória é um negócio de madeira, assim, tem um cabo. Aí a palmatória ...Minha mãe tinha ... 

4 palmatórias na mão direita, 4 na mão esquerda ou 2 numa, 2 na outra e tal. Você deixava de abrir a 

mão a primeira vez, porque a partir de uma palmatória daquela com a mão fechado doía 10 vezes 

                                                           
1   Maria é o nome da esposa do Dr Fausto Magalhães da Silveira. 
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mais do que com a mão aberta, né? De maneira que eu não posso esquecer quantas palmatórias levei  

na minha vida e a  minha mãe, pá, “palmatória nele” (risos) e dava palmatória. Mas meu pai não. Em 

compensação meu pai nunca bateu num filho. De maneira que quando havia uma encrenca dessas, eu 

corria, ia pro jornal, pra chegar em casa com meu pai, pra chegar garantido. 

 

WH - Ele defendia, né? 

 

FM - É, ele defendia. E tinha... lá no colégio... era um aluno razoável; eu sempre gostei muito da 

animais  e os frades lá tinham um cachorro, uma raça de cachorro alemão que era uma coisa! Um 

cachorro formidável, uma fera, uma verdadeira fera. E a especialidade desse cachorro, entre outras 

coisas... Nós do colégio dizíamos que ele tinha essa especialidade de matar gato. Qualquer gato que 

passasse por lá, o cachorro corria, dava um dentada no gato e mandava, matava o gato. Era danado. 

E tinha um... professor lá, que pra ele entrar no colégio, o irmão tinha que prender o cachorro, coisa 

e tal. Porque o cachorro sabia como esse sujeito era rigorosíssimo com os alunos. O cachorro... Vou 

lhe contar! A gente fica pensando que cachorro tem pensamento e tem as suas antipatias e simpatias. 

Pra esse professor entra no colégio tinha que ser garantia que esse cachorro tinha que ser preso, e isso 

e tal. De maneira que eu recebi aquele cachorro, tal etc, levei pra casa. Verdun, me lembro até o nome 

dele, desse cachorro. 

 

WH - Verdun, o nome da batalha.  

 

FM - É, Verdun. 

 

FM - É. Esse Verdun vivia preso. Ele tinha duas coisa: primeiro tinha um respeito danado por minha 

mãe, não sei por que ele tinha um ... ( ri ). Minha mãe gritava pra ele e tal:  “Chega!” e, pá, ele baixava 

a crista; e o horror que ele tinha a pessoas de cor. Não tolerava, pá, ele avançava em cima e tal, etc. 

E nós freqüentávamos uma casa... uma casa que vendia bombons, isso e aquilo. Elbépica. E nessa 

Elbépica, esse sujeito tinha um gato que ele dizia que não existia cachorro nenhum que esse gato não 

botasse pra correr, etc. E eu achava graça, digo:  “Seu (?), ele era um espanhol, eu posso trazer o meu 

cachorro aqui pra topar uma parada com ele?” E o sujeito dizia:  “Pode, pode trazer o cachorro.” Eu 

combinei de trazer. Finalmente um dia me entusiasmei e disse pra esse sujeito:  “Olhe, vou levar o 

Verdun pra ele ter uma conversa com esse seu gato”,  “Pode trazer ele”. Quando o Verdun chegou 

assim a uns 30 metros de onde o gato estava, tava na porta, o gato tava .. digo:  “Verdun, pega aquele 

gato”. O gato sentiu logo que a parada não estava boa. O gato, aí, pulou em cima das prateleiras, 

derrubou uma porção de garrafas. 

 

AA - Que coisa! Ai, meu Deus! 

 

FM - Ficou com medo dele e o diabo, etc. Fez aquela confusão danada  (risos). E o espanhol gritou:  

“Não, não, você pega seu cachorro. Esse cachorro é louco” e disse:  “E agora como é, não tenho culpa 

disso. Cê não vai exigir que meu pai pague essa despesa porque foi você que me provocou e disse 

que o seu gato ...” 

 

AA - O seu gato era demais! ( risos ). 

 

FM - É, seu gato... (risos). Essa é uma recordação que eu tenho. 
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AA - Mas aí ficou tudo certo, ele não cobrou nada?  

 

FM - Não, ele não cobrou nada  e nunca mais quis nada com o Verdun (risos) Eu passava por ele 

quando ia comprar uma coisa: “Posso trazer o Verdun aqui?”.  Ele disse: “Não, não, o Verdun não!” 

Mas aí eu terminei meu curso... 

 

WH - O Sr. falava do curso. O Sr. podia nos contar das matérias; a matéria que o Sr. gostava, que o 

Sr. preferia mais? O que o Sr. achava mais interessante na escola, né, o Sr. criança? 

 

FM - Geografia. Essas matérias que todos os meninos gostam. Matemática mais ou menos, né. 

 

WH - O Sr já sabia os números e a tabuada, que sua irmã tinha lhe ensinado... 

 

FM - E o meu tio Faustino que era um mestre em ... qualquer problema ... ele... 

 

WH - Matemática? 

 

FM - É, matemática. Eu não gostava..., eu nunca tive simpatia por língua, né, latim, mesmo inglês. A 

nossa formação era mais em francês, né. 

 

WH - É. 

 

FM - Tanto que na faculdade  todos os livros eram em francês, não eram em inglês. Mas... 

 

AA - E literatura era uma coisa muito comum? Vocês liam? Havia muita introdução no colégio ou 

em casa? Isso era um hábito entre vocês? 

 

FM - Mais ou menos. Na faculdade de medicina, que era um curso muito exigente na Bahia, era na 

base de decoreba; nós não tínhamos praticamente tempo de dedicar à leitura... 

 

AA - Espaço para leitura. 

 

FM - ... porque o negócio era duro, né. A pessoa tinha o seu grupo de 4 que se reunia toda noite. Me 

lembro perfeitamente. E às vezes nós estudávamos ... Conhece bem a Bahia? 

 

AA - Não, infelizmente não. 

 

FM -  Nós, na Bahia tivemos ... eu tive, por exemplo, 3 bases na Bahia. Logo que cheguei na Bahia, 

me hospedei num tal hotel que se chamava Hotel Internacional, um hotel da linha de terceira linha. E 

os estudantes, assim como eu e outros, nós ficávamos no último pavimento, onde tinha até uma 

espécie de alpendre. E nesse alpendre, o dono do hotel, às vezes comprava galinhas, isso e aquilo, e 

botava aquelas galinhas ali. E nós reclamávamos e ele prometia que no dia seguinte ia tirar e tal. Era 

aquela reclamação danada. Um belo dia, aí nós pegamos aquelas galinhas todas e jogamos lá de cima 

na rua. Foi uma diversão! Porque a galinha - eram, parece cinco pavimentos - a galinha parecia um 

urubu porque ela abre a asa... ( ri ). E ficava num dos pontos mais centrais lá da Bahia, perto do ... 

porque na Bahia tem o Elevador Lacerda e tem o Plano Inclinado. E esse hotel ficava na rua do 

colégio, bem perto do Plano Inclinado e defronte era a central do ponto. Era um ponto mais ou menos. 
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Foi um escândalo! Eu sei que, depois disso, nós passamos uns meses no Pelourinho; tinha uma pensão 

de estudante, disso, daquilo. Nós passamos o final de ano, desse primeiro ano, lá no Pelourinho. Já 

no segundo ano, nós aí resolvemos fundar uma república, que na época era muito comum república 

de estudante. E essa nossa república ficou famosa, porque éramos 10. No início quiseram colocar o 

nome 10 Unidos - desunidos - “Não”, houve votação e tal, etc. Mas era a confluência da rua do Fogo 

com a rua da Faísca. Conhece a Bahia?  

 

WH - Só um pouco. 

 

FM - É, tem a rua do Fogo (?) esses nomes... Bahia tem esses nomes curiosos... 

 

AA - Tinha a rua do Fogo, rua da Faísca...  

 

FM - É, rua da Faísca.. 

 

AA - ...e vocês 10 com essas idéias. Ia pegar fogo!  

 

FM - Aí, nós batizamos a nossa  como República da Fumaça. “República Socialista da Fumaça” 

(risos) Essa República Socialista da Fumaça célebre na Bahia, porque eramos 10 e tinham... 

 

WH - Todos estudantes de medicina? 

 

FM - Todos estudantes de medicina e cada um com a sua especialidade. Nós tínhamos um colega - 

Frota, lá do Ceará, família até importante - esse Frota era o eletricista, farrista. Eu vou contar algumas 

coisas desse Frota porque é fantástico! Esse Frota numa reunião nossa, disse: “Olha, a partir do 

próximo mes, nós não vamos mais pagar luz”,  “Mas, como é?”, “Não, porque eu vou fazer a ligação 

direta (risos). Eu vou...” 

 

WH - É um gato, que se chama hoje. 

 

FM - É, mas o gato dele era acintoso. Esse gato atual é... (risos). O gato dele era visível. Gato. No 

mês seguinte não deu nada, o sujeito da eletricidade foi examinar, disse: “Eu não posso fazer nada” e 

o Frota disse : “E ...e eu?  Como é que eu faço?”, “Não faz nada, porque nós vamos desligar e passar 

o fio para outro lado e tal” E disse: “Eu vou lá”. ( ??)  Resultado: a Light passou o fio pelo outro lado 

e ele ia lá... E defronte nós tínhamos uma outra república, não tinha sujeitos tão habilidosos (risos) e 

ele pá, ligou. Aí, a Light cortou esse fio por ali e disse: “Só na Avenida Central, agora todos os fios 

aqui passam...” Ele foi da Avenida Central até lá em casa com o fio de luz, isso, aquilo e tal. 

 

WH - Ele puxou o fio até lá? 

 

FM - Até lá. A coisa chegou a um ponto tal que o sujeito da Light disse: “Tá bem, não há jeito!” 

 

WH - Não há jeito! (risos) ( ??) 

 

FM - “ Se não há jeito... ” pá. E aí nós ficamos sem pagar energia. Nós dessa república... (barulho de 

busina) eram 10 rapazes, todo mundo de família; porque só estudava medicina gente de padrão social 
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um pouco elevado porque tudo era muito caro, não é? Quase todos eram de fora, era gente do Ceará, 

de lá, de Pernambuco, isso, de Alagoas. 

 

WH - A Bahia atraía todo o pessoal do Nordeste? 

 

FM - É, o pessoal do Nordeste. No meio do nosso curso abriram a Faculdade de Medicina de Recife, 

mas era considerada de segundo nível. Ao passo que a Faculdade de Medicina da Bahia era a mais 

velha do Brasil, era a que tinha maior projeção, né? 

 

WH - Claro. 

 

FM - Todo mundo queria estudar lá na Bahia. De maneira que nós, aí, ficamos com um prestígio 

social grande. Quando aquelas garotas, aquele negócio do  (??), desconhecidos. Quando nós ... - pelo 

menos 10 aniversários tinha, né -  nós mandávamos carta pra aquelas família todas pedindo 

colaboração para nossa festa de aniversário. Quando chegava 4 horas era bandeja, doce disto, daquilo 

(risos). 

 

AA - Olha! 

 

FM - E íamos pra lá. Essa é uma das coisas curiosas da república. Tem outra coisa curiosa: é que nós 

tínhamos dois empregados, o Chico e o Teófilo. 

 

WH - Na república? 

 

FM - É, empregados. Um era cozinheiro. O Teófilo era o cozinheiro, cozinheiro formidável. Era um 

preto e tal, e era o presidente do sindicato dos viados. Todos os dois eram homossexuais. 

 

WH - Ah, gays! 

 

FM - É, gays. Todos os dois eram gays. E esse Teófilo era um sujeito de 1,90 m de altura, fortíssimo, 

era um touro. E, vez por outra, ele entrava em uma confusão e era preso. Era preso e nós tínhamos 

um professor que era alagoano também - Estácio de Lima - Esse Estácio de Lima foi uma pessoa de 

grande prestígio, isso e aquilo. Esse Estácio de Lima era o nosso cônsul, muito amigo de minha 

família, isso e tal. Quando o Teófilo não chegava, estava preso, tal, eu telefonava pro Estácio:  

“Professor, isso..”.Aí, ele dizia:  “Não pode, com gentalha”,  “E, como é?”, “Não, espera aí, eu vou 

tomar providências”. Telefonava pra Madureira de Pinho que era o chefão de polícia lá, também uma 

família importante Madureira de Pinho. O que eu sei é que o Teófilo, meia hora depois, era solto, etc, 

e ele chegava preso... chegava solto tal e etc. Nisso houve aquela revolução em São Paulo, né?, a 

revolução ... 

 

WH - De 32, Constitucionalista. 

 

FM - É, a Revolução Constitucionalista. Aí, pegaram  ele - foi uma tragédia pra nós - pegaram o 

Teófilo e trouxeram ele pra combater, aqui, os revolucionários tal de São Paulo. E, ele aí escreveu - 

o Chico não foi preso - e ele escreveu uma carta pra o Chico, que acho até que figura em um dos 

livros do Estácio. Estácio era um sujeito formidável. Nessa carta ele dizia mais ou menos o seguinte: 
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“Minha querida Violeta - porque o apelido do Chico era Violeta - a sua... - ou era ele que era Violeta? 

- acaba de ser promovida a cabo por ato de bravura” (ri). Ele comunicando... 

 

AA -  Que tinha virado cabo. 

 

FM - ... que tinha sido promovido por ato de bravura. Isso é um dos episódios. Depois tem outro 

episódio curioso com ele: quando Estácio deu a aula sobre homossexualismo, eu freqüentava a casa 

dele e tal, disse: “Olha, Fausto, eu vou lhe pedir um favor. Manda os dois empregados lá de sua 

república pra minha aula que eu quero dar uma aula prática sobre homossexualismo e fazer uma 

apresentação dos dois. ”Bom, comuniquei e aí foi o Chico e o Teófilo, tal, todos a caráter. E aí, antes, 

tinha a aula teórica, né?, que não interessava a esse dois homossexuais que não tinham padrão para 

entender aquilo e ficaram lá no corredor, tal etc. E o Estácio - foi na minha turma - o Estácio disse: 

“Olha, eu vou fazer uma série de perguntas a eles, inclusive se fosse possível a ele passar uma noite 

de delícias, não sei o que, com um desse rapazes - e aí fez de elogios à beleza, à formosura e tal dos 

alunos dele - No meu entender, pela experiência que eu tenho, ele vai escolher o Amadeu”. Esse 

Amadeu, que era colega nosso, era esse tipo de combate, rapaz bonito mesmo, cara masculinizada, 

isso e aquilo, muito bem vestido...  “Ele vai escolher o Amadeu, porque o Amadeu tem todas as 

características que podem seduzir a um viado (risos) - e o Amadeu ficou meio encabulado - e ainda 

tem mais, acima de tudo ele está com uma gravata verde”,  porque o Estácio era contra os integralistas, 

tal, etc. Quando o sujeito, tal... 

 

AA - A gravata verde! 

 

FM - É, aquela gravata verde. 

 

WH - Mas ele era integralista ou não? 

 

FM - Não. 

 

WH - Ele era ao contrário? 

 

FM - Ele era ao contrário. 

 

WH - Estava só com a gravata verde. 

 

FM - O Amadeu, não! 

 

WH - Ele estava só usando a gravata. 

 

FM - É, é, usando aquela gravata dele. Mas o Estácio pra dar o toquezinho contra o integralismo.. 

 

CB - Só aproveitou.. 

 

FM - ...disse logo que era por causa da gravata dele, isso, aquilo. Muito bem. Aí fez aquilo e tal, nós 

achamos muita graça, ficou aquele negócio. Nisso entra o Teófilo, entra Teófilo, Estácio vê o biotipo, 

isso, dá aquelas explicações dele, aquelas coisas dele, do andar e o negócio e tal. E finalmente vai a 

pergunta clássica:  “Teófilo, se fosse possível você escolher, isso e tal” (risos) . Bem, aí vem o melhor. 
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O Teófilo olhou, olhou e disse: “Em primeiro lugar é o professor” (gargalhadas). Quando ele disse 

“o professor”, o pessoal caiu numa gargalhada, tal e etc, que a aula acabou ali, não foi possível 

continuar. 

 

AA - (rindo) ...continuar! 

 

FM - É, foi uma... 

 

WH - E o Teófilo gostou de ter ido pra aula? 

 

FM - Gostou, Muito! 

 

AA - Deve ter adorado! 

 

FM - Olha, adorou! Ele ser popularizado daquela forma! Bem, de maneira que... 

 

AA - Essa república tem história! 

 

WH - Vocês se divertiam nessa república, né? 

 

FM - Ah, nessa república nós nos divertíamos. 

 

WH - É.  

 

FM - E esse...esse Frota que eu falei, ele tomava umas e outras, né? 

 

WH - Gostava de beber? 

 

FM - É, é. Ele chegava de madrugada fazendo aquele barulho, eu digo:  “Eu vou pregar uma nele”.  

Sabe o que fiz? Estudante tem coisas formidáveis. Eu comprei uma dúzia de ganhamum... 

 

WH - Uma dúzia de ...? 

 

FM - De caranguejos, de ganhamum 

 

WH - Como é que o Sr. falou? 

 

FM - Ganhamum. 

 

WH - Ganhamum. 

 

FM - É, tem o caranguejo, o uiça, e o ganhamum. O uiça é aquele todo peludo e tal. O caranguejo é 

um que é (?). O clássico mesmo, bom, é o ganhamum que é aquele azul, aquele azul, né. Aí, a outra 

aula que eu tenho que dá é como se deve comer, isso, mas não vem ao caso. Aí eu comprei aquela 

dúzia de ganhamum, comprei umas 3 ou 4 velas, cortei as velas, isso e aquilo, aquilo outro; coloquei 

as velas acesas, quando percebi que ele vinha, do ganhamum e larguei. O sujeito bêbado vendo 

aqueles ganhamuns correndo com aquelas velas acesas, isso. E era uma escada, coloquei na escada 
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alguns e tal, ali no meio da escada. Ele saiu doido, tal e etc, fechou a porta e só chegou depois das 7 

horas quando o tempo estava claro...(risos) 

 

WH - Pra ele ver o que tinha acontecido. 

 

CB - Apavorado! 

 

FM - É, é. Bem isso... Quer outra coisa interessante do meu tempo de estudante na Bahia? 

 

WH - Pode contar! 

 

FM - Na Bahia tinha um professor... professor... depois eu me lembro. Era professor de terapêutica. 

Considerado o professor mais enérgico de todo o curso. Dezenas e dezenas de alunos deixaram de se 

formar no ano porque ele reprovava, que a cadeira dele era no quinto ano. O sujeito no sexto ano, no 

meio do ano, tinha que fazer a segunda época. Se fosse reprovado nessa segunda época, ele não podia 

fazer o exame final, tinha que esperar o ano seguinte. E nesse nosso ano 18 alunos tinham ficado 

dependentes de terapêutica. Não sei se foram 18 ou 22 alunos. E... quando no sexto ano, a primeira 

reunião - era uma coisa tradicional na Bahia - os alunos se reuniam para escolha do paraninfo. quando 

houve aquela reunião do paraninfo, isso e tal, muitos apresentaram esse tal de Estácio, que era quase 

sempre, o Novis também, que era outro que tinha inclusive um filho que era colega nosso e tal, pra 

ser o paraninfo, pra ser isso e aquilo. Eu digo: - “Vocês todos estão errados. Eu sugiro que seja 

paraninfo o professor... tal professor” 

 

WH - O professor de terapêutica? 

 

FM - É, esse professor de terapêutica. Foi o maior: “Ah, uuu, você está louco!” Eu digo: “Eu não 

estou louco não. Eu acho que deve ser ele e vou apresentar minhas razões: porque ele, sendo o 

paraninfo, um sujeito como esse que há 25 anos é professor - ou 27 - nunca foi paraninfo. Sendo 

convidado vai sensibilizar ele e ele vai...” 

 

CB - aliviar.. 

 

FM - ...aliviar a coisa, não é possível” Era esse o meu esquema. Ah, alguns disseram: “Sim e tal, não 

sei o que”. Resultado, pra resumir a história, depois de muita vaia, muito grito, muita coisa, tal, 

aceitaram. Aceitaram e agora: “Eu quero que se forme uma comissão - porque era clássico - para ir à 

casa do professor e comunicar a ele a escolha”. E eu claro que fui. Fiz... 

 

WH - Foi convocado a participar... 

 

FM - ...a minha parte e tal. À noite, naquela noite, eu cheguei lá. O sujeito tem uma casa formidável 

lá na Barra que é o lugar mais elegante da Bahia. Nos viu, assim, e disse: “Professor....professor... ...” 

 

WH - o Sr. não está se lembrando o nome dele agora? 

 

FM - É. “ Nos viemos aqui para convidar o Sr. pra ser o paraninfo de nossa...”.  E ele tremeu nas 

bases  (??) e tal. “É, de fato, é uma satisfação muito grande pra mim”. Muita conversa e tal. Como 

ele era um sujeito “grã fino”, chamou logo a mulher, mandou abrir uma garrafa de champanhe, 
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champanhe francesa, isso, pra saudar. Parece que eu estou vendo as coisas como ocorreram aquela 

noite. (??) isso e tal e aí alegria íntima dele. E ele disse: “Olha, eu sou abstêmio. Não bebo. De maneira 

que vou apenas molhar os meus lábios na taça de champanhe e tal, etc”. Nós bebemos a taça de 

champanhe, isso e tal, etc, no final ele disse: “Olha, eu vou fazer uma sugestão, é mais do que uma 

sugestão, é um convite...” (interrupção) 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

WH - O Sr. dizia que aí ele fez uma ... que quando vocês foram na casa desse professor, ele fez uma 

sugestão que ele queria que os alunos que estivessem com problema se recuperassem? 

 

FM - É, recuperassem pra tornar possível a aprovação deles. 

 

WH - De todos? 

 

FM - De todos e tal, etc. Agora, pra isso ele tinha que dar também o esforço dele. E o esforço era um 

curso adicional que já começaria ... isso foi uma quinta, digamos, “Segunda feira eu inicio um curso 

de terapêutica pra esses alunos, tal, recuperar. Espero que todos eles compareçam com interesse, isso 

e tal”. Muito bem. Quando foi no dia seguinte, nós comunicamos a coisa e o negócio se desanuviou 

inteiramente, não é?  Segunda feira, ele aí iniciou o curso dele de terapêutica. Eu acho que nunca um 

curso foi tão freqüentado como esse; não só os 22, como a nossa turma, não é, porque era cadeira 

básica pra quem ia iniciar a sua vida como profissional, e inclusive os alunos do curso que ele ia dar 

no ano seguinte.  

 

AA - Já estavam aproveitando. 

 

FM - Já estavam aproveitando. Aquilo era uma coisa! Tanto que no outro dia, dois dias depois, ele 

colocou os 22 na frente. Conheceu ... Porque na Bahia tinha o Anfiteatro (Pinheiro?) Brito, que era 

um anfiteatro formidável, muito bem construído, era circular. E a primeira linha era desses alunos 

que ele tinha, estava dando o curso, pra dar apoio a eles. Resultado: ele deu uma ... todos forma 

aprovados e acho que aprenderam bastante; e deu uma festa que foi um espetáculo no Bahiano de 

Tênis, era o clube mais elegante na Bahia, ele deu uma festa. 

 

AA - Ele promoveu a festa? 

 

FM - Ele promoveu, porque os paraninfos, nessa época, promoviam a festa de formatura. Era dada 

pelos paraninfos. O paraninfo gostava mas, ao mesmo tempo, tinha uma despesa grande, porque não 

era barato uma festa dessas com tudo pago. Essa foi a minha ... 

 

AA - Os seus colegas então concluíram que sua idéia tinha sido acertada? 

 

FM - Hein? 

 

AA - Os seus colegas concluíram que a idéia do Sr. tinha sido acertada? 
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FM - É, concluíram, foi, a idéia mais acertada. Tanto que eu -  isso foi no quinto ano - no sexto ano, 

eu ... No sexto ano já tinha me formado. Quando eu me formei e vim aqui pro Rio, passei aqui ... eu 

passei na Avenida Rio Branco, encontrei com um colega da turma posterior à minha e ele me disse: 

“Olha, Fausto, eu ... nós viemos aqui pro Rio pra convidar o professor Cardoso Fontes - aí eu me 

lembro do Cardoso Fontes - pra ser paraninfo, pra ser homenageado de nossa turma, etc.; mas ele ou 

a mulher dele está doente e ele não pode. De maneira que temos duas passagens daqui pra Bahia que 

estão livres. Você não quer ir pra Bahia conosco?” Eu digo ... Já estava aqui há um ano sem ganhar 

um tostão, fazendo curso - depois eu vou lhe falar - de pediatria e higiene infantil, pra enfrentar mais 

uma viagem par Bahia pra me hospedar lá em hotel; eu digo: “Mas como é que vai ser isso?”. Ele 

disse: “Não, mas o Tude de Souza ...”  não sei se conheceu esse Tude, é de uma família também muito 

importante da Bahia, foi meu colega de turma e era assistente do Governador,  “... você telegrafa pro 

Tude, pro Tude garantir a sua permanência lá”.  

 

AA - sua estadia... 

 

FM - Paga pelo Governo do Estado. Eu digo: “É, vamos ver. E a outra pessoa, quem é que vai ser?”, 

“O Isnard Teixeira” Conhece o Isnard? 

 

WH - Sim. 

 

FM - Aí, eu telefono pro Isnard Teixeira. O Isnard se encontra comigo na avenida. Eu digo: “Isnard, 

tá acontecendo isso, isso, isso. Vamos pra Western - a Western era o meio de comunicação mais 

rápido que existia - telegrafar pro Tude perguntando se o Juracy Magalhães, que era o Governador, 

mantém a nossa permanência lá, paga pelo Estado, porque eu não tenho condições de pagar”. E o 

Isnard disse: “Como é, eu? Eu não posso”. Eu digo: "Oh, meu Deus! Então telegrafa”. Telegrama: 

“Tude, prezado amigo e tal, convidado... enfim, desejávamos saber possibilidade Governo do Estado 

manter e tal. Estamos aguardando resposta, Weatern.” Guardamos dentro do bolso. E o Tude recebeu 

aquele negócio; e ele tinha um prestígio danado, família importante; essa família do Tude é muito 

importante. Eu sei que menos de duas horas depois de espera, já veio a resposta do Tude: “Viagem 

tranqüila. Governo lhe garante permanência e tal, etc.” Eu digo: “Então vamos embora”. Encontramos 

com os colegas que tinham vindo atrás do Cardoso Fontes e viajamos com eles lá pra Bahia. Aí tem 

outra coisa curiosa. Eu, que tinha um padrão assim e tal etc, cheguei na Bahia ... 

 

WH - Um padrão assim..?  

 

FM - Eu digo um padrão elevado, gostava de usufruir as coisa, né. Esse negócio de... coisa que mais 

me revolta é o sujeito contar dinheiro miúdo e tal, etc. Aí, eu fui a um hotel de classe na Bahia e o 

Isnard , ele era gamado pelas moreninhas de coisa e tal, se meteu numa pensão lá não sei aonde pra 

ficar perto das morenas. Eu digo: “Ô Isnard”.  Ele: “Falam que você vai pro hotel, Hotel Meridien”. 

E eu digo: “Vou. Se o Governo do Estado paga, tanto paga o Hotel Meridien como o Hotel Central, 

como o hotel tal, paga qualquer hotel. E eu vou pro Meridien”. Quando ... o navio que tinha de volta 

- porque esses navios eram uma semana depois - eu fui pra marcar passagem e tal. Telefonei: “Olha, 

Tude, eu vou viajar amanhã, manda autorização..” Bastava uma telefonema. Um hotel de classe 

recebe uma telefonema do Governo dizendo: “Olha, pode debitar isso na conta do Governo”. O 

assunto tá liqüidado. Uma pensão, o Governo do Estado não vai telefonar pruma pensão ... 

 

CB - É. 
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AA - debita aí. 

 

FM - É, não vai telefonar pruma pensão, não é? coisa lógica. 

 

WH - É lógico. 

 

FM - De maneira que o Isnard ficou lá no barco ... Ele pra resolver o problema foi difícil. “Tude...” 

mas Tude: “Um sujeito fazer uma coisa dessa...”. Parece que ele teve que se mandar prum hotel, pro 

hotel transferir o débito dessa pensão do hotel  (risos). Foi um negócio complicado! 

 

WH - O Sr. ficou quanto tempo na Bahia com essa viagem? 

 

FM - Essa viagem ... lá eu passei uma semana. 

 

WH - Uma semana e voltou pro Rio, né? 

 

FM - É, voltei pro Rio. Voltei pro Rio porque eu tinha ... 

 

WH - ...estava fazendo o seu curso. Mas .. não comecemos a falar disso agora. A gente ainda ... ainda 

tem alguma coisa pra falar, porque o Sr. estava falando da escola e aí começou a falar direto da 

faculdade, né. E eu queria saber, Dr. Fausto, a gente queria voltar um pouquinho e saber como é foi 

justamente esse momento que o Sr. entra na escola e a idéia de fazer medicina e a decisão de ir pra 

Bahia. Como é que apareceu tudo isso? O Sr. fazendo escola, pensando em ser médico, a escolha da 

Bahia pra fazer o curso. 

 

FM - Isso já foi quase que uma conseqüência natural de todo o passado dos meus irmãos. Eu segui a 

trilha como se fosse quase que uma obrigação que não tinha nem outra alternativa. ainda pensei, 

assim, fazer engenharia, eu digo: “Fazer engenharia, pra que? O negócio é meio complicado” Em 

cima ainda teve esse ... eu só queria fazer engenharia se fosse em Ouro Preto, que era considerada a 

melhor... 

 

WH - É. 

 

FM - ... escola de engenharia do Brasil, que era a de Ouro Preto. Se lembra disso, né?, nessa época. 

E aí e tal, meu pai disse: “Não, Ouro Preto é longe. Você vai pra lá, ainda é muito criança” e aí não 

sei o que lá e coisa. Eu também não estava com muita ... muito entusiasmo. E aí já tinha tido três 

irmãos na Faculdade de Medicina de lá. 

 

WH - E o seu pai sempre estimulou tanto o Sr. quanto seus irmãos a fazer medicina? 

 

FM - Eu acho que sim ... 

 

WH - Ele sempre quis ... 

 

FM - Não, ele sempre quis que nós nos formássemos. Não tinha .. 

 



 

 

 
 

32 

WH - Ele sempre estimulou a formação universitária? 

 

FM - É, a formação universitária. Tanto podia ser Direito, tanto que meu segundo irmão, pra que se 

formar em Direito? Então podia ser medicina, como podia ser engenharia, que o primeiro, como era 

a intenção, era ... se formou em engenharia. Mas como nós tínhamos outros primos mais velhos e tal, 

etc., que tinham se formado em medicina - o Clemente, o Diógenes - que eram primos nossos mas 

primos filhos do irmão mais velho de meu pai. Por sinal foram 2 médicos de grande projeção  

 

AA - Um é o Clemente, o outro? 

 

FM - O Diógenes. 

 

WH - Como é o nome deles? Clemente ... 

 

FM - Clemente Magalhães de Silveira. Foi o maior cirurgião, nessa época, lá em Maceió. Não vem 

ao caso eu contar a história do Clemente, mas é uma história que  não deixa deser curiosa. Porque 

esse Clemente ... 

 

WH - Se o Sr. quer contar, o Sr. pode contar. 

 

FM - Conto, pode desligar porque não tem maior interesse. 

 

WH - Olha, pra nós é importante saber, se o Sr. quiser falar com o gravador ligado... 

 

FM - Não tem um episódio que eu não queria ... 

 

WH - Tá bom, então eu desligo. 

 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

WH - Antes da interrupção pro Sr. contar esse caso ... da medicina na família, que o seu pai estimulava 

a formação universitária e eu tinha lhe perguntado como o Sr. tinha escolhido medicina. O Sr. disse 

que era uma coisa natural, seus irmãos ... 

 

FM - É, era decorrência. 

 

WH - Quer dizer, na escola o Sr. não teve nenhuma experiência que lhe mostrasse que essa ... essa, 

essa, essa área seria interessante ... 

 

FM - Hein? 

 

WH - O Sr. na escola não teve nenhuma experiência ... aula de biologia, professores ... O Sr. não tinha 

nenhuma preferência por essa área também? 

 

FM - Não, eu ... nessa época, ou o indivíduo escolhia uma especialidade, digamos, como oftalmologia 

e aí o sujeito tinha que ter certas práticas e etc.. O resto era clínica médica e cirurgia abdominal, não 

é. Era, era uma coisa ... 
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WH - Mas eu estou falando ainda da escola.. 

 

FM - da escola de medicina. 

 

WH - Não, não, da escola do primeiro e segundo grau, do ginásio. Estou falando ainda antes da 

faculdade. 

 

FM - Da escola do primeiro e segundo grau, o nosso estudo era um estudo convencional, né, que não 

havia nenhuma pressão pro sujeito estudar isto ou aquilo. 

 

WH - Não tinha que escolher nenhuma área particular? 

 

FM - Não, o estudo convencional era  o estudo do indivíduo. Ter a formação daquele primeiro, 

segundo grau pra possibilitar a ele a entrar numa escola superior. É evidente que no último ano desse 

curso, digamos, do segundo grau, no último ano, talvez o sujeito escolhesse essa ou aquela 

especialidade e se dedicasse mais a essa ou aquela matéria. O sujeito que fosse fazer engenharia aí 

teria um curso suplementar de matemática, álgebra, geometria, trigonometria, o diabo e tal, essas 

coisas. No caso de medicina era biologia e tal. 

 

WH - E o Sr. teve esse curso? 

 

FM - Eu não cheguei a ter esse curso porque o curso normal que nós fazíamos, desde que existisse 

um certo interesse, era o suficiente. Além do mais, nós saímos pra ir pra Bahia 2 ou 3 meses antes do 

vestibular. E lá na Bahia, existia um curso de formação, um curso preparatório que se chamava curso 

preparatório para o vestibular. E eu cheguei num dia e no dia seguinte me apresentei ao curso; e já no 

dia seguinte foi quando conhecí o Isnard. Isso em 1927. Eu conhecí o Isnard em 1927.  

 

WH - Que ele ia fazer faculdade também? 

 

FM - Também, faculdade de medicina. Nós fizemos juntos todo o curso de medicina. 

 

AA - E aí, em 27, o Sr. chegou pra fazer esse curso e em 27 já iniciou a faculdade... 

 

FM - Em 28. 

 

AA - ... ou isso já era final do ano, em 28 que iniciou? 

 

FM - Em 28, 29, 30, 31, 32, 33. Me formei em 1933. 

 

WH - E no preparatório, o Sr. não teve problemas, foi tranqüilo? 

 

FM - Não, não, foi uma coisa ... 

 

WH -  ...natural ? 

 

FM - Natural. 
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WH - Pelo que o Sr. está dizendo era como se fosse um ... um fato já que o ... 

 

FM - ... era uma obrigação. Era praticamente uma obrigação. É o que eu digo a meu neto hoje. Ele é 

um vagabundo danado, não estuda isso e tal. Eu pergunto pra ele: “Qual a sua profissão?”.  “É 

estudante”. “Se a sua profissão é estudante, você tem que se dedicar a sua profissão 8 horas por dia. 

Qualquer trabalhador se dedica 8 horas por dia. Seu pai gasta uma fortuna, isso e tal, e você diz que 

vai pro colégio e não vai. Vem aqui pro Leblon pra se encontrar com meninas e o diabo e tal.” A 

mania dele é garota. Aí, o pai ainda diz: “Danado! Felizmente o problema dele são as garotas, pior 

podia ser” (risos) Né?, pior podia ser. De fato, ele ... 

 

AA - E a saída de Maceió? Sair de Maceió e ir morar em Salvador, criava alguma expectativa no Sr.? 

Era a primeira vez que o Sr. ia morando sozinho? 

 

FM - Eu ia muito a Recife com meu pai. Porque meu pai era de Pernambuco e aí eu ia. 

 

AA - Mas ia pra ficar em casa de parentes, né? 

 

FM - É, pra ficar em casa ... 

 

AA - Na Bahia, seria uma hora que o Sr. estaria mais autônomo, ia se virar. 

 

FM - É, é. Na Bahia o negócio era diferente. Não há dúvida que era uma experiência que o indivíduo 

vai, cada dia que passa, galgando uma situação diferente. 

 

WH - E o Sr. tinha 16 anos quando foi pra lá. 

 

FM - É, pra Bahia. 

 

WH - Pra Bahia, morar em república de estudante. 

 

FM - É. 

 

WH - É, sozinho. O Sr. não tinha medo? Não tinha preocupação? Nada, o Sr. tava... 

 

FM - Nada, não tinha nenhuma preocupação. É bem verdade que, isso quando eu cheguei na Bahia, 

mas quando chegou o mes de fevereiro ou março, começou o ano letivo, eu tinha dois irmãos fazendo 

faculdade. 

 

WH - Claro! O Sr. tinha o apoio. 

 

FM - É. 

 

WH - Quem era nessa época? Era o Mário? 

 

FM - Não, o Mário não. 
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WH - Mário já tinha terminado, isso... 

 

FM - Mário já tinha se formado. Era o José. O José que estava já no quarto ano, quinto ano e o 

Cláudio. O José nunca morou conosco, sempre morou em... 

 

WH - ...em outras ... 

 

FM - É, em outras... 

 

WH - Ele morava em república também? 

 

FM - Não. 

 

WH - Não. 

 

FM - Não, o José não. O José tinha sua ... Embora fosse mais vagabundo, porque levou dois anos pra 

entrar na faculdade, mas ele tinha um padrão de vida de sujeito importante. De maneira que nós não 

morávamos com ele. 

 

WH - Mas ele é que financiava esse padrão de vida ou era o pai de vocês que ajudava? 

 

FM - Era meu pai, era meu pai. Meu pai era que mantinha. 

 

WH - Todos os filhos? 

 

FM - Todos os filhos, até três filhos na faculdade por conta dele, isso e tal, e pá. E eu, por exemplo, 

me recordo perfeitamente, o último ano nós terminamos a república, quando eu era do quinto. Foi do 

segundo ao quinto, no quinto nós terminamos a república. E eu no sexto ano fui morar no melhor 

hotel da Bahia... Porque entre outra coisa, essa minha irmã, que foi minha mãe de criação, etc, isso, 

aquilo, aquilo outro, me mandou não sei quanto, um “dinheiral” - como diz minha mulher ( ??) - um 

“dinheiral”. 

 

AA - Um “dinheiral”! 

 

FM - É, um “dinheiral” pra eu comprar um anel de platina com esmeralda verdadeira, isso e aquilo. 

Eu peguei aquele dinheiro:  “Eu não vou comprar anel de platina com coisa, etc.” Comprei um anel 

comum de ouro, com uma esmeralda reconstituída, tal., porque era obrigatório, praticamente, aquilo. 

E fui fazendo o meu pecúlio pra ir pro tal Hotel Medirien, né. Fui lá pra esse hotel. 

 

WH - O mesmo hotel que depois o Sr. voltou ... 

 

FM - É, é. Anos depois voltei a me hospedar e foi um ... 

 

WH - Aí o Sr. conseguiu pagar o... conseguiu juntar dinheiro pra se hospedar no hotel? 

 

FM - É. 
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WH - Ainda estudante? 

 

FM - É, sim. Além disso era o último, de maneira que tinha  possibilidade de dar uma facadazinha 

maior no meu pai (risos), nesse irmão mais velho meu, que nessa época era gerente do Banco do 

Brasil lá em ... 

 

AA - Ah, o Carlile! 

 

FM - O Carlile, é. Ele era um sujeito muito liberal, de maneira que mandava um dinheirinho. Eu 

passei esse ano como sujeito rico. 

 

WH - Como um rei, né? 

 

FM - É, como um rei! 

 

WH - Mas a família toda ajudava, né? Sua irmã lhe mandou dinheiro pra fazer o anel, seu outro irmão 

lhe mandou dinheiro também pra ... seu pai. E ainda tinha os dois, os dois colegas seus, seus irmãos 

estudando medicina. Eles lhe ajudavam? 

 

FM - Aí já não. 

 

WH - Aí já tinham saído? 

 

FM - Aí já tinham saído. 

 

WH - Mas eu digo, quando o Sr. entrou, eles ajudavam nas matérias e a estudar .. 

 

FM - Não. 

 

WH - Não. Quer dizer, o Sr. fez um outro grupo de estudo .. 

 

FM - Inteiramente diferente. Não tinha nada, nada, nada. O meu grupo de estudo era um grupo 

inteiramente separado. 

 

WH - Quem eram os seu colegas assim mais chegados, da sua turma? O Sr. poderia contar um pouco? 

 

 FM - Os meus colegas mais chegados ... 

 

WH - Era o Isnard, que o Sr. falou que o Sr. conheceu o Isnard Teixeira, né? 

 

FM - Era o Isnard, era o Frota, era o ... como é o nome ... Novis. 

 

AA - O Novis, o Alfredo? 

 

FM - Hein? Não. O Novis era um rapaz que era estudante da Bahia, filho de um professor - Aristides 

Novis. 
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AA - Ah! 

 

WH - O pai dele era catedrático? 

 

FM - É. Não, mas esse praticamente não fazia parte do nosso grupo de estudo. Era nosso amigo e tal, 

mas tinha grande ... Quem era? ... Era um grupo de quatro, mas ... o sujeito estudava um bocado. E 

me recordo .. a gente se recorda das coisas agradáveis, isso e aquilo. Eu sei que nós estudávamos; 

quando chegava assim 11:30, meia noite ... na Bahia tinha um cabaré que é o Tabaris, um célebre, 

acho que hoje ainda existe, que ficava atrás do cinema, do cinema não sei o que, um cabaré 

formidável. E o que eu sei, é que nós íamos pra lá assistir aquele show, aquelas coisa e tal, aquele 

mulherio. A gente tinha um certo prestígio, né, com as mulheres. O que eu sei é que houve uma 

confusão. Um sujeito deu um tiro e matou o cabaretier. Foi uma tragédia. 

 

WH - E cês estavam lá? 

 

FM - Nós estávamos lá no cabaré. Tem coisa fantásticas nesse negócio de estudante! Eu, por exemplo, 

logo que fui pra Bahia, era  muito jovem e tinha cara, assim, de menino, isso e aquilo. O sujeito que 

é estudante de medicina quer ir a cabaré, né. O sujeito sai de Maceió, isso e tal, e a primeira vez que 

fui lá - não nesse, ia em outro cabaré que era ... que tinha jogo, tinha jogo de cartas e tal - aí não me 

deixaram entrar. Foi uma confusão danada! Aí, fizeram uma petição, o negócio, isso e tal. Isso foi 

pra polícia, o diabo e tal, pra eu poder entrar nesse ... nesse cabaré. Finalmente eu consegui entrar 

nesse cabaré. Não sei se vocês se recordam dum navio que veio aqui - Princesa Mafalda - e escalava 

na Bahia, vinha aqui ao Rio e depois voltava,. e tal, etc. E dois estudantes resolveram dar um golpe 

nesse cabaré, com o apoio do Frota que era nosso eletricista, pra ganhar na certa no jogo, trocando 

cartas do ... do jogo, um jogo que puxa carta e tal e tal, etc. E eles tinham escrito todas aquelas cartas. 

Quando o Frota apagasse a luz, eles aí substituíam aquele baralho pelo baralho deles, que eles tinham 

conseguido um baralho igual ... 

 

AA - Igual!? 

 

FM - ... igual àquele. E aí ganharam uma fortuna, nesse dia, e jogando. Porque jogavam na carta certa, 

eles sabiam qual era a carta que vinha depois, tal, etc. 

 

AA - A seqüência estava toda conhecida ... 

 

FM - ... toda conhecida. É danado, né, essa gente. O que eu sei que foi uma farra danada com esse 

dinheiro. Eles vieram aqui pro Rio nesse navio estrangeiro e voltaram. 

 

AA - E eles eram estudantes lá da faculdade? 

 

FM - É, eram do nosso grupo. Eles eram do nosso grupo. De maneira que programaram tudo. Como 

a gente vê certas coisa hoje, não pensa nas coisas que ocorreram antes. 

 

WH - É, hoje fazem filmes sobre isso. 

 

FM - É, hein?  
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WH - Hoje fazem filmes sobre esses casos assim. 

 

FM - É. 

  

(pequena interrupção) 

 

WH - Deixa eu ... 

 

FM - É verdade que essa coisa a gente devia, durante a vida, ter um diário pra registrar os fatos mais 

curiosos... 

 

AA - é verdade. 

 

FM - Porque a vida tem coisas fantásticas e ditas com registro fica mais verossímil, porque o indivíduo 

entra num detalhe. Precisava muita imaginação para arquitetar tudo aquilo. Ao passo que pegar de 

surpresa assim, o sujeito fica meio desorientado, não é?, no desenvolver da coisa. Eu sei que ... né?. 

 

AA - Sobre a Faculdade de Medicina da Bahia, a opção por ela. O Sr. tinha falado que era comum as 

pessoas do Nordeste optarem por ele, pela importância que ela tinha, porque já era uma faculdade 

respeitada. Foi a primeira faculdade de medicina do pais e tal. Mas, como é que era a expectativa de 

estar estudando naquela universi..., faculdade e qual era a relação que tinha com a Faculdade de 

Medicina do Rio? Quer dizer, como é que as pessoas comentavam isso também? Era opção: ou vou 

pro Rio ou vou pra Bahia? O Sr. chegou a pensar em vir pro Rio ou não ou sempre teve claro, pro Sr., 

que era a Bahia que queria ... 

 

FM - Não, eu nunca pensei em vir pro Rio. Primeiro porque a Bahia é bem mais perto; segundo 

porque, faculdade por faculdade, talvez a da Bahia, nas época, fosse melhor estruturada e tinha mais 

pedigree, né, era uma escola de padrão melhor. De maneira que não era motivo, a não ser aqueles que 

tinham família aqui no Rio e aí se deslocavam pro Rio, em vez de ficar na Bahia, perdendo o melhor 

da vida do estudante, que é a liberdade. 

 

AA - É, porque morar na Bahia também significava liberdade também de ter que se auto manter. 

 

FM - Certo, é. 

 

AA - E o Sr. retornava sempre pra Maceió nas férias. O Sr. estava falando num momento disso. O Sr. 

falou das férias que o Sr. sempre voltava a Maceió nas férias.  

 

FM - É, às vezes. 

 

AA - Às vezes o Sr. voltava. Era hábito? 

 

FM - Às vezes eu voltava. Talvez tenha voltado 1 ou 2 vezes, não sei. Outra vez, uma vez, acho que 

uma vez ou duas, eu fui pra Mossoró, aonde meu irmão era gerente do Banco do Brasil, lá. Ele era 

um sujeito muito liberal e gostava que nós fôssemos lá; porque ele era gerente do Banco do Brasil, 

não podia fazer certas coisas e transferia as coisas que desejava fazer insinuando, não é... De maneira 

que nós, nós não, eu fui pra aquela e Cláudio, Cláudio também foi uma vez. 
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WH - Cláudio também estudava medicina. 

 

FM - Estudava. 

 

WH - Cláudio, José, Mário e o  Sr. 

 

FM - É. 

 

WH - Os quatro formados em medicina. 

 

FM - Eduardo que se formou em direito e o Carlile que era do Banco do Brasil. 

 

WH - E, Dr. Fausto, me diga uma coisa, o curso da faculdade de medicina lá na Bahia, O Sr. podia 

falar um pouco de como é que ele se organizava; quais eram as matérias que o curso dava; quais 

matérias que o Sr. gostou, que lhe chamaram a atenção? 

 

FM - No primeiro ano, a matéria mais exigente era anatomia e o professor era um sujeito terrível ... 

me esqueci .. A outra matéria era física, se não me engano, química. A gente só se lembra das matérias 

em que o professor se tornou um algoz, né. 

 

WH - Se tornou um algoz? 

 

FM - É. No segundo ano, novamente anatomia. Anatomia segunda série, que o professor era chamado 

Biriba. 

 

WH - Biriba? 

 

FM - É, Biriba. Esse Biriba era um sujeito terrível e eu nunca vi, na minha vida, uma pessoa ter tanta 

memória como esse... Nos estudávamos no TESTI. Porque existia o Testi pequeno e o Testi grande. 

Ele exigia que nós estudássemos no testi grande e ele dava aquelas aulas pá, pá, pá, pá. E quando 

terminava a aula todo mundo baixava a cabeça, né, porque chegava a hora que ele chamava de Cadeira 

Elétrica., que era ... Ele chamava o sujeito pra sentar junto dele pra argüir ele, né - a Cadeira Elétrica 

- aí todo mundo baixava a cabeça e ele... E no anfiteatro tinha os números. Toda a cadeira tinha uma ... 

10, 12, 20, 30, tal. Nossa turma era de 131. 

 

WH - Alunos? 

 

FM - É. 

 

WH - Turma grande, né? 

 

FM - É. Não é tão grande porque hoje as turmas são de 300, 400, com essa infinidade de escolas. 

Começou com 132. “102, Opa, que venha pra cadeira elétrica”. Chamava pra cadeira elétrica e aí 

argüia o sujeito e de acordo com as respostas ou ele passava uma espinafração danada no sujeito ou 

então dizia: “É, você está mais ou menos, isso, aquilo e tal.” 

 



 

 

 
 

40 

WH - O Sr. foi chamado alguma vez? 

 

FM - Fui, fui chamado e tal. Dá um medo danado. A pessoa tremia nas bases. (interrupção) 

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

AA - ...próxima vez... 

 

FM - ...esse Fernando São Paulo era casado com uma mulher belíssima. E já naquela época diziam 

que a mulher se divertia. E nós tínhamos um colega que era um chargista. Como esses sujeitos hoje 

que desenham e tal. E aí desenhou na pedra uma figura que tava na cara que ele estava fazendo 

referência à mulher do Fernando São Paulo e tal. O Fernando São Paulo chegou pra dar aula, olhou 

aquilo - parece que eu estou ouvindo as palavras dele:  “Se os senhores pensam que a honra de um 

homem está entre as pernas de uma mulher, estão muito enganados”.  

 

AA - (?) 

 

FM - Hein? Nessa época, professor se dirigia a seus alunos nesses termos. É um negócio doido. E aí, 

o pessoal todo tremeu nas bases. Ele, pá, deu a aula dele e disse: “Tá bem. A partir de amanhã eu vou 

requisitar todos os microscópios aqui de escola. Acho que não preciso requisitar todos porque a escola 

é uma escola rica que tem muita coisa, mas cada um dos senhores vai tem um microscópio pra fazer 

prática, etc. de anatomia patológica”. E as minhas aulas eram de tanto às tantas ... De maneira que as 

aulas dele começavam às três e terminavam às sete horas da noite. Com que ele fazia uma autopsia 

pra mostrar o negócio, exigia que o sujeito fizesse autopsia também. foi um inferno. Ele transformou 

a vida nossa num inferno. Foi o maior castigo que nós sofremos de um professor durante 6 anos de 

escola. Foi esse com ... 

 

WH - Mas aprenderam bastante, né? 

 

FM - É, aprendemos um bocado. 

 

WH - Porque, aula prática devia ser uma ... 

 

FM - É. 

 

WH - fazer autopsia, estudar anatomia, eu ia lhe perguntar se isso era um hábito? 

 

FM - O professor que eu me esqueci o nome era Fernando São Paulo. 

 

WH - Fernando São Paulo. 

 

FM - O professor de terapêutica é Fernando São Paulo. Agora esse professor era ...  eunão sei ... 

depois eu me lembro desse. 

 

WH - É, o Sr. vai se lembrar. 
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FM - Mas, um dos episódios curiosos que ocorreram em minha ... A aluna um ano mais velha que 

era .. Tinha um rapaz, nosso colega, que era um bicho danado, isso e tal, negócio de mulher. Um dia 

pegou ela na ... na sala do parto e aí quis ... Chegou a cloroformizar (ri) com a máscara de clorofórmio 

e tal e etc. Foi um escândalo danado! Ela tava ... é médica aqui no Rio. Era bonitona abessa. Hoje 

está um bagulho dando, né. 

 

WH - Era uma das pouca mulheres que tinha no curso, né, na faculdade de medicina. 

 

FM - É, cada turma tinha uma. 

 

WH - É, uma ou duas, né? 

 

FM - duas não. 

 

WH - Uma só. 

 

FM - É, só uma. A média era de uma, não tinha nenhuma, tal. 

 

WH - As mulheres eram valentes, né?, Porque tinham 100 alunos e uma mulher. 

 

FM - É, era um negócio danado (risos) . A minha colega ... a minha colega é uma santa. Ela era muito 

minha amiga e... (ri). É bom desligar  porque eu vou contar uma coisa, é meio imoral mas eu vou 

contar. 

 

WH - Tá bom. 

 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

WH - Essa época da faculdade, o Sr. estava contando aqui esses casos, é uma época muito boa, né? 

 

FM - É. 

 

WH - A gente descobre muita coisa, adolescente, entrando na universidade, é uma época muito ... 

 

FM - É, isso né. E tinha angústia quando chegava o fim do ano, quando chegava o mês de outubro, 

era o mês de outubro, né, o mês, digamos, do “abacaxi”, não sei o que. Quando o sujeito dizia: 

“Abacaxi”. Eu digo: “Opa! Vem aí o exame final” 

 

WH - Ah! A época das provas finais. 

 

FM - É, das provas finais. Todo mundo tremia nas bases, né. 

 

WH - O Sr. nunca teve problemas? Sempre foi bem nas matérias? 

 

FM - Não. 
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WH - O Sr. estava inclusive falando, Dr. Fausto, sobre os cursos que o Sr. teve e os professores. O 

Sr. tinha nos falado do curso de anatomia patológica, do curso de terapêutica. E o Sr. estava falando 

um pouco dos professores que o Sr. se lembra...   

 

FM - Tinha o Estácio de Lima que era o curso de ... de ... ... 

 

AA - O Sr. fez até da coisa do homossexualismo, né, que o Sr. falou ... 

 

WH - Foi. Esse curso será de clínica.. não, né. Que foi esse professor que levou o seu cozinheiro.  

 

FM - O Fernando Luz que era o professor de... cirurgia, né... 

 

WH - E essas aulas, Dr. Fausto, normalmente eram aulas práticas também? Quer dizer, além do curso 

de Anatomia Patológica que tinha autopsias... 

 

FM - É. 

 

WH - ... as aulas eram práticas também mas outras matérias? 

 

FM - Nem todas. Não.  A maioria das aulas eram o que nós chamávamos de decoreba, né. De maneira 

que era duro o sujeito decorar aquelas coisas todas. Tinha que estudar um bocado pra decorar as 

coisas, mas hoje estudam muito menos, mas me parece que existe muito mais prática, né. O aluno ... 

na minha época, a não ser aqueles com grande interesse, mas a maioria ... 

 

WH - Os que tinham grande interesse faziam o quê? 

 

FM - Os que tinham grande interesse em ter a prática de hospital. 

 

WH - Pois é. Isso que eu queria lhe perguntar. Qual é a maneira de ter prática? Tinha que chegar 

prum professor e pedir pra ser assistente num hospital, ou conseguir uma monitoria, ou... 

 

FM - ... ou ficar ali agarrado ao professor, ao hospital. Era o Hospital Santa Isabel. 

 

WH - Que tinha convênio com a faculdade? 

 

FM - É, que fazia parte da Faculdade. Nesse Hospital Santa Isabel surgiu uma coisa interessante. É 

que aquele ... como é o nome ... que morreu num desastre de aviação lá na Bahia? 

 

WH - O que, sanitarista? 

 

FM - Não. Um avião que saiu daqui, que chegou na Bahia, se desgovernou, caiu, morreram vária 

pessoas, inclusive o Governador da Paraíba e o ... eu tô com a memória ... 

 

AA - E morreu um médico também, não era ... 

 

FM - Ele morreu nesse ...Interessante, um sujeito importante. 
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WH - Na política? 

 

FM - É, na política. Ele sofreu um desastre, quebrou as pernas, foi parar nesse hospital e nesse hospital 

nós estudantes que freqüentávamos esse hospital tivemos conversas enormes com ele, isso, aquilo e 

tal. E nós tínhamos muito interesse em irmos a Fernando de Noronha fazer um estudo sobre beri-beri 

que estava grassando lá em Fernando de Noronha. Ele nos prometeu isso e pá e tal. Eu vou me 

lembrar. 

 

AA - Então o Sr. era um desses alunos que freqüentavam o hospital, que gostava de (??) o Sr. tinha 

esse .. 

 

FM - É, é, freqüentava o hospital, ia e tal, etc. E aí, o que eu sei  é que a promessa dele ficou na 

conversa, ele não conseguiu, não se interessou. Américo ... eu vou me lembrar, quando me lembrar 

escrevo. 

 

WH - E aí o Sr. nos fala. 

 

FM - O que eu sei é que houve  até uma coisa curiosa por isso, porque já quando eu estava viajando, 

até com o programa de poliomielite, fazendo vacinação contra poliomielite lá em Mato Grosso, eu 

pedi apoio ao Exército e o chefe do Exército lá em Mato Grosso que é uma área importante .. Zé 

Américo, o nome chegou. É Zé Américo de Almeida. Esse Zé Américo de Almeida foi esse que 

sofreu o acidente .. 

 

WH - ..que prometeu que ia .. 

 

FM - ...que prometeu que ia e se tornou grande amigo. E o Zé Américo é um homem nacional, um 

sujeito de prestígio formidável. 

 

WH - É. 

 

FM -  E eu tava dizendo que fui para Mato Grosso.. 

 

WH - Quando trabalhou em na ... em Mato Grosso. 

 

FM - Fui em Mato Grosso visitar o chefe do Exército lá em Mato Grosso pra pedir apoio porque nós 

tínhamos que fazer aquela vacinação lá e tínhamos que ter apoio logístico do Exército e, inclusive, 

material como viaturas, isso e tal, pá, pá. Fui lá, me apresentei ao chefe de gabinete dele, tal, o sujeito 

mandou eu me sentar, né, esperei um bocado de tempo. Depois tem aquele tempo e tal pra o sujeito 

dar a idéia que o sujeito está muito ocupado. Um gabinete formidável. Aí eu entrei, o sujeito mandou 

eu sentar no sofá, me sentei no sofá. Ele acabou de despachar lá todas as coisas aí veio conversas 

comigo. Eu fui com outro médico. Conversa vai, conversa vem e aí quando esse sujeito nos falou que 

era Josué Américo de Almeida, né, aí perguntei: “Comandante, ele é filho?”. “Não, é filho do José”... 

 

AA - ...do José Américo, do José Américo de Almeida. 

 

FM - É, filho do Zé. Eu digo: “Ah, tá no papo ele”. Aí, quando ele veio, se sentou, começou a 

conversar, isso, aquilo, eu falei no motivo da minha visita. Quando a coisa se tornou mais ... mais 
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íntima, eu digo: “General, estou aqui pensando, eu que conhecí o seu pai que chamo Zé Américo 

porque o indivíduo quando atinge um status esse negócio de dizer que é Dr., é isso, isso não tem 

sentido. O Zé Américo, a pessoa dizendo Zé Américo diz tudo - ele ficou abalado - e eu fique me 

perguntando se a responsabilidade do Sr. é maior em ser comandante aqui do Exército e tal, ou filho 

do Zé Américo de Almeida”. Ele tremeu na base, pá, ficou: “...e tal, não sei o que, muito obrigado, 

de fato meu pai e tal...”. Conversamos mais um pouco e aí eu me despedi. Ele saiu do gabinete dele, 

foi nos levar na escada, chamou o sujeito pra dizer que o carro estava a minha disposição. Eu agradeci, 

digo: “Muito obrigado General, porque nós estamos com um carro aí - e repeti - o Sr. disponha, 

qualquer coisa nós estamos aí pra servir a saúde e tal, etc”. E ele chamou o chefe de gabinete dele 

que era um major, já era um major, e disse: “O Sr. que é do meu chefe? É parente?, É isso?, É irmão 

e tal?”. Eu digo: “Não”. Ele disse: “Não, isso não é possível, porque o General só saiu do gabinete 

dele pra vir aqui quando o Ministro esteve aqui. Ninguém, nem o Governador, vem aqui ele trás aqui 

pra escada. Pra ele trazer o Sr. há alguma coisa.” O major disse: “Isso há alguma coisa. O Sr. não 

quer dizer?” “Nada, isso, aquilo, aquilo outro.” Foi um negócio formidável. 

 

WH - O Sr. conseguiu todo o apoio? 

 

FM - Tudo. Tudo que eu quis, eu conseguí. É formidável. O sujeito tem que dar umas tacadas dessas 

senão ... 

 

CB - ..na conversa, né. 

 

FM - ...não consegue nada. 

 

WH - E as matéria, Dr. Fausto? O Sr. estava contando das matéria, dos professores, do ...do...da... - 

ih!, travei - da prática, né. Eu estava lhe perguntando se, além de anatomia patológica, haviam outras 

matérias que tivessem aulas práticas e que outras matérias tinha, assim, que o Sr. tivesse gostado 

mais? Que área o Sr... ? 

 

FM - A área que eu mais ... me simpatizou a clínica médica. 

 

WH - Clínica médica. É aí que o Sr. ia pro hospital fazer ... 

 

FM - É, fazer ... acompanhar doentes, isso, aquilo e tal. 

 

AA - O Sr. chegou a ser monitor? Como é que.. 

 

FM - Hein? 

 

AA - O Sr. chegou a ser monitor de alguma cadeira? O Sr .. 

 

FM - É, fui da cadeira de medicina legal porque o professor era o Estácio de Lima que era lá de 

Maceió, que era o meu cônsul. Eu, quase toda semana, almoçava ou jantava com ele. Estácio era uma 

pessoa muito minha amiga. 

 

WH - Estácio de Lima era professor da medicina legal? 
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FM - É, professor de medicina legal, sujeito inteligentíssimo, uma coisa formidável.  
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Data: 31/ 01/1995  

 

 

Fita 3 - Lado A 

 

 

WH - Bom. Eh.... Vamos começar hoje, a segunda entrevista com o Dr. Fausto e depois de um tempo 

que a gente não se vê, né Dr. Fausto. A primeira entrevista, a gente fez no dia 16 de dezembro de 

1994 e hoje a segunda é no dia 31 de janeiro de 1995. Estamos aqui Anna Beatriz Almeida, Cristina 

Barbosa e Wanda Hamilton na residência do  Dr. Fausto Magalhães. E lembrando um pouco, Dr. 

Fausto, na outra entrevista, a gente falou de sua infância, sobre sua entrada na faculdade e a gente 

gostaria de começar hoje, terminando esse período da sua faculdade, né. E a gente tem referência de 

que em 39, não sei na sua época, trabalhavam, faziam parte do quadro de professores da faculdade, 

Antônio Luiz Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto, que era professor de parasitologia .... 

 

FM - Aqui no Rio .... 

 

WH - Era aqui no Rio? 

 

FM - É. 

 

WH - Não era lá da, de Bahia? 

 

FM - Da Bahia não. 

 

AA  - Agora, em 39 estava no quadro da Bahia, podia estar cedido .... 

 

FM - Ah, sim! Em 39! 

 

AA - Em 39 a gente tem essa referência. É talvez ele tenha vindo do Rio, né. 

 

FM - É. porque eu me formei em 33. 

 

AA - Em 33.... 

 

WH - O Sr. não foi aluno dele do .... do Antônio Luiz  Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto?  

 

AA - Que é o Antônio de Barros Barreto, não é o João de Barros Barreto. 

 

FM - João, o João de Deus. Ah! Era, é, é.... 

 

AA - Era o Antônio, que era o da Bahia. 

 

FM - .... é isso mesmo, era o da Bahia. 

 

AA - Se o Sr. Tinha alguma referência dele pra dar pra gente? 
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FM - Eu não tenho muita referência. A pessoa mais ligada no grupo, os outros ficam .... em segundo 

plano. As recordações são muito poucas, mesmo porque são mais de 60 anos. Precisava uma 

memória .... 

 

WH - É. O Sr. não sabe se ele é parente do Barros Barreto? 

 

FM - É parente. 

 

WH - É parente? 

 

FM - É parente. Não sei se é irmão ou tio. Essa família Barros Barreto acho que é daqui do Rio. A 

impressão que eu tenho é que é aqui do Rio.  

 

WH - É, em 39 ele dava aula lá na Faculdade. E outra pessoa que ....outro, outro professor lá da Bahia 

era Heitor Praguer Fróes. 

 

FM -.... Fróes. É, Heitor Praguer Fróes. 

 

AA - Que era de Doenças Tropicais. 

 

FM - É, esse Praguer Fróes, que foi diretor de Departamento.... 

 

AA - isso.... 

 

FM - ....não era professor da .... que me recorde não. Talvez tenha sido um irmão ou tio. 

 

WH - Homônimo, com o mesmo nome. 

 

FM - É, um outro. 

 

AA - Ou então num tempo posterior. O Sr. saiu em 33, a referência que a gente tem é de 39, quer 

dizer pode ser que tenha sido depois, né. 

 

FM - É, pode ter sido posterior. 

 

AA - Mas na sua época não era professor. 

 

FM - Não, não foi. 

 

WH - E como foi, Dr. Fausto, quer dizer, o Sr. podia fazer uma avaliação do seu curso de.... da 

Faculdade de Medicina lá da Bahia e como é que o Sr. terminou o curso, já pensando em alguma  

especialização ou .... 

 

FM - O curso, na minha época, era um curso muito teórico que exigia uma memória muito grande 

dos alunos porque grande parte dos professores exigiam mais, digamos, a teoria do que  propriamente 

a prática. A prática  dependia de interesse maior ou menor desse ou daquele aluno sobre essa ou 

aquela matéria. E eu, confesso que, ....não tive muita experiência (??) a não ser daqueles professores, 
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que eram poucos, que exigiam. Exemplo: o professor de obstetrícia, que era.... depois eu me lembro 

do nome dele, agora eu esquecí. Esse professor era muito exigente. Dividia  a turma, os alunos em 

grupos, e nós dávamos um plantão de 24 horas na maternidade, não sei se de duas em duas semanas 

ou toda semana - não me recordo. Mas ele era muito exigente nisso. Era até muito útil porque quando 

a gente  se forma e assume uma responsabilidade como médico, o que apavora mais era exatamente 

o parto, porque nós não fazíamos, a não ser excepcionalmente, uma intervenção na mulher, né, era.... 

 

WH - Cesária? 

 

FM - Cesariana. Mas pior do que cesária era aplicação de forceps, que hoje não existe praticamente. 

 

WH - Aplicação de forceps? 

 

FM - É. 

 

WH - Hoje é praticamente proibido, né? 

 

FM - É, mas nessa época o forceps era um instrumento obrigatório e o professor exigia que nós 

soubéssemos manejar aquilo. Ligando uma coisa à outra, eu me recordo tudo, eu fui médico da 

Fábrica, Fábrica.... 

 

WH - Andorinha? 

 

AA - Andorinha? 

 

FM - Andorinha, que era de Santo Aleixo. Eu fui convocado, estava em Magé, e chegou o carro da  

fábrica e disse: "Doutor, tal, uma mulher está dando a luz (??) e o Sr. tem que ir lá". O livro clássico 

era o Fabri, era um livro de obstetrícia e eu fiquei apavorado e digo: "Um momentinho e tal, etc." Aí, 

eu fui pro banheiro, tomar banho, com o livro na mão e tal, etc. Aí, peguei.... demorei muito mais do 

que eu deveria demorar, desejando que a coisa se resolvesse por bem ou por mal, sem a minha 

presença. Porque vai ser um desastre, eu chego lá caçando fósforo "não e tal " e a mulher morre, aí é 

uma tragédia. Mas eu fui com o coração na mão, quando fui chegando na casa, aí eu ví:  " E aí?" (ri). 

Foi uma  das coisas, sabe o que é isso... 

 

AA - Alivio. 

 

FM -  .... que eu tive. A mulher tinha dado a luz sem precisar da minha presença, apenas para cortar 

o cordão umbilical. (??). Me recordo disso. Mas.... o curso, digamos, do professor Fernando São Paulo 

foi uma recordação de toda a terapêutica, todos os procedimentos médicos. Foi muito útil porque foi 

uma recapitulação, embora sem o manuseio dos alunos com o doente - ele levava doente, mas era 

tanta gente que ele não podia chamar todos, a não ser os afilhados dele que tinham  sido reprovados, 

que ele chamava para dar explicações mais detalhadas. No mais ... 

 

WH - Fernando São Paulo era o professor de Ginecologia e Obstetrícia? 

 

AA - Não, Terapêutica. 
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FM - Não, esse era professor de terapêutica. Fernando São Paulo, ele era professor  de terapêutica, 

era o ranzinza, o indivíduo que não fazia nenhuma condescendência com aluno nenhum, nem pedido 

de ninguém que tinha coragem de chegar a ele para pedir uma proteção pra isso ou aquilo, não. A não 

ser quando se tornou ....  

 

AA - .... o  paraninfo da sua turma. 

 

FM - .... (ri) paraninfo da minha turma. Embora eu já tivesse passado. Eu não fiz parte do grupo que 

precisou o apoio dele como paraninfo, mas foi um golpe que eu idealizei, isso é verdade. 

 

WH - É, o Sr. nos contou na entrevista passada. 

 

FM - É, de maneira que tinha Estácio de Lima, professor de medicina legal, também, nós, nós 

freqüentávamos muito o Instituto, porque muitas vezes o indivíduo era chamado para fazer, lecionar 

medicina legal. Hoje a coisa toda  é muito subdividida e tem médicos especialistas em cada disciplina 

dessas. Mas nessa época não. O sujeito era, estava no interior mesmo em viagem de serviço, era 

chamado pra fazer uma perícia. E o  Estácio de Lima era um baluarte muito grande. Nessa ... esse 

episódio que eu falei da queda do avião que o Zé Américo ....Eu não fiz alguma referência a esse 

respeito?  

 

AA - Escritor também, né? 

 

FM - É. O Zé Américo de Almeida que era um político de grande prestígio.... Nunca ouviu falar do 

Zé Américo de Almeida? 

 

CB - Escritor também, né? 

 

FM - Heim? É, esse Zé Américo de Almeida era  (?) pra presidente da República, nessa época, de 

muito prestígio, isso e tal, e foi comandante, comandante não sei o que, era um (?) aviador que era 

chamado até o "Príncipe dos aviadores brasileiros" e chegou na Bahia, esse avião caiu e morreu até o 

Governador da Paraíba e tal e ele fraturou a perna e foi para o hospital aonde eu freqüentava - o Santa 

Isabel - e ficava .... 

 

AA - E depois anos mais tarde o Sr. encontrou o filho.... 

 

FM - É, encontrei o filho dele. Mas foi uma coisa formidável. O filho dele ficou muito sensibilizado 

com os elogios que eu fiz e me deu liberdade pra perguntar a ele, que era o comandante de Exército 

lá da Oeste, Mato grosso e tal: "General, eu não sei se a sua responsabilidade é maior como General 

do Exército, aqui, Posto importante ou como filho do Zé Américo". E ele (ri) .... perdeu a .... 

 

AA - (?) 

 

FM - Tanto que foi muito útil isso, porque nós fizemos a vacinação contra a poliomielite lá no Mato 

grosso e precisávamos ter apoio desses órgãos que tinham uma  estrutura muito importante ali dentro 

da cidade, de movimentação, para nós ele deu todo o apoio que imaginássemos....(buzinas muito 

fortes) 
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Interrupção da fita. 

 

CB -  É, dr. Fausto, queria fazer uma pergunta, o Sr. estava falando do professor Estácio de Lima que 

era de medicina legal, e a Faculdade da Bahia, ela tinha uma tradição forte em medicina legal, né? 

 

FM - Certo. 

 

CB - Como é que era isso lá... 

 

FM - Essa... 

 

CB - ... a idéia de clínica e de medicina legal ? 

 

FM - Essa tradição era porque o organizador foi Nina Rodrigues.... 

 

CB - Isso. 

 

FM - .... e esse Nina Rodrigues foi considerado durante muito tempo, o astro maior da Medicina legal. 

E Estácio, que era de Alagoas, eu também alagoano, e muito ligado a ele, inclusive por questões de 

família, ele era médico lá em Alagoas antes de fazer concurso para professor de Medicina Legal lá 

na Bahia. Ele era o cônsul nosso e nós tínhamos dele todo o apoio possível. E a cadeira de Medicina 

legal era, não, digamos, por exigência do Estácio, porque ele era uma pessoa muito liberal, muito boa, 

mas os alunos que se interessassem tinham na estrutura do Instituto Nina Rodrigues todo o apoio 

possível.  

 

AA - Então havia um Instituto de Medicina Legal. 

 

FM - É, O Instituto de Medicina Legal, que era um prédio anexo à Faculdade de Medicina da Bahia. 

Não sei se vocês conhecem...  

 

AA - humm... 

 

FM - Hoje está tudo (?) parece que agora estão reformando, não funciona mais como a Faculdade. 

Não sei também, uma pessoa me disse que ia voltar a.... o ensino básico sei lá novamente nesse prédio. 

 

WH - Mas o,  esse esse Instituto, atraia muitos alunos, muitos alunos ....  

 

FM - É. 

 

WH - ....pensavam seguir essa área de especialização da Medicina Legal? Era uma área forte dentro 

da Faculdade, é isso que a gente  queria lhe perguntar. 

 

FM -  Era mais ou menos forte por causa da responsabilidade do médico diante de certas emergências 

que pudessem surgir na vida profissional dele em que ele era obrigado a fazer perícia. Se não tivesse 

noção nenhuma, ele ficava totalmente perdido. Acho que era um dos motivos importantes. 

 

AA - E haviam outros Institutos na Faculdade? Tinha esse de Medicina Legal, tinha os .... 
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FM - Conhecido assim pelo nome de Instituto era esse de Medicina Legal. 

 

AA - Medicina Legal. 

 

FM - (pausa) Desliga? 

 

WH - O Sr. quer desligar? 

 

FM - Não, porque tá uma pausa, pra não ficar jogando. 

 

WH - Não, não. Porque o.... o que a gente estava querendo saber também é como, dentro da 

Faculdade, tinha a cadeira de higiene? Tinha alguma cadeira dirigida pra essa área de higiene, saúde 

pública, lá na Bahia? 

 

FM - Higiene, sim. Saúde Pública, não. 

 

WH - Não, né? 

 

FM - Não. A cadeira de higiene era uma cadeira tradicional, não é essa cadeira específica, assim de 

saúde pública propriamente não. 

 

WH - E quem é que dava essa cadeira de higiene? 

 

FM - Cadeira de Higiene ...... (pausa) Também esquecí. Preciso conversar com um colega (risos) que 

tem tudo escriturado. O Isnard, por exemplo, deve saber tudo isso, porque ele é muito bem 

organizado. Não  entrevistaram o Isnard? 

 

WH - Entrevistamos. 

 

FM - E não fez essa pergunta a ele? 

 

WH - Eu não fui, não fui eu quem fez a entrevista. 

 

FM - Ah é? 

 

WH - Porque a gente tem várias equipes, vários grupos, ai ele foi entrevistado... 

 

FM - Até há uns quatro ou cinco dias eu telefonei, mas conversei outras coisas, ele está doente, isso, 

aquilo. 

 

WH - Ele não tá bem? 

 

FM - Hein? 

 

WH - Ele não está bem? 
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FM - Ele não está bem, de maneira que a gente conversa mais amenidades, né? 

 

WH - É. 

 

FM -.... evita entrar nesses assuntos. Mas eu acho que ele está se recuperando... 

 

WH - Mas Dr. Fausto, o Sr. estava terminando a Faculdade, né, nessa época, é 33, né, que o Sr. se 

formou? 

 

FM - É, 33. 

 

WH - O Sr. já tinha uma idéia do quê que o Sr. ia fazer assim  que terminasse a faculdade, qual era 

o ....Se o Sr. ia se especializar em alguma coisa? Quer dizer, o panorama que a Faculdade lhe deu, lhe 

abriu alguma perspectiva de especialização? O Sr. já tinha um .... 

 

FM - ....um caminho? 

 

WH - ....um caminho? 

 

FM - Não, não tinha. 

 

WH - Não. 

 

FM - Isso é que é fantástico. Eu não sei se na entrevista passada tive oportunidade de falar: meu pai 

sempre dizia que o pior ano é o sétimo ano. Tem os seis anos e o sétimo ano é o ano da grande 

dificuldade dos rapazes que se formam. 

 

WH - É, é verdade. 

 

FM - E ele dava uma colher de chá. Perguntava a mim, como perguntou a mim, a todos os meus 

outros irmãos que se formaram em medicina o que  era que ele pretendia fazer no sétimo ano. Aí, eu 

disse: " Eu pretendo ir para o Rio e fazer um curso de especialização" Não entrei o detalhe, qual era 

o curso. Mas eu cheguei aqui no Rio,  nesse, em primeiro lugar ali na rua... uma daquelas ruas do 

Catete, era Cândido Mendes.... Era Cândido Mendes? 

 

WH - Do Catete? 

 

FM - É, tem a rua do Catete, tinha essas ruas transversais. 

 

WH - Hum, hum. 

 

FM - O que eu sei é que eu caí numa pensão, que junto morava as Irmãs Batista, Linda e .... 

 

AA - Linda e Dirce. 

 

FM - É, é, Dirce. (ri) 
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WH - As cantoras? 

 

FM - É, as cantoras que eram muito jovens,  uma  era muito jovem e tal , mas tinha aquela boêmia 

quando chegava a noite, depois do jantar, era  comum aqui no Rio o sujeito ir pra calçada. O sujeito 

apeava o violão, tocava uma coisa, elas cantavam e isso, aquilo. E eu achei aquele curso muito bom, 

né. (ri) Aquele curso .... não, mas isso é pilhéria, o que eu estou fazendo. Mas logo depois eu fui à 

Faculdade, a Faculdade de Medicina.... 

 

WH - Aqui no Rio já? 

 

FM - Aqui no Rio. 

 

WH - Agora, como é que o Sr. teve a idéia de sair da Bahia, quer dizer, o Sr. vinha já tinha saído de 

sua terra natal, já tinha ido pra Bahia, e aí o Sr. teve a idéia de vir fazer um curso no  Rio. Como foi 

isso? 

 

FM - Eu já tinha  três irmãos que tinham seguido esse caminho. 

 

WH - Ah, tá. 

 

FM - Três irmãos meus tinham seguido esse caminho. O último foi o Cláudio que se formou um ano 

antes de mim, tinha vindo pro Rio .... 

 

WH - Ai todos eles fizeram mais ou menos a mesma trajetória? 

 

FM - Ai todos ele, é, o mesmo trajeto. Aí, eu fui pra Faculdade, me lembro perfeitamente. 

 

WH - Que curso o Sr. veio fazer aqui no Rio? 

 

FM - Hein? 

 

WH - Desculpe, e que eu.... que curso que o Sr. veio.... 

 

AA - Foi esse de pediatria? 

 

FM - É, é ai que eu quero chegar. E comecei a olhar aqueles cursos. Curso de cirurgia de não sei de 

que, seis meses. Curso de neurologia e tal, curso de não sei de que, disso, curso de pediatria, onze 

meses, eu digo: " Ah, é esse que eu quero". Curso de onze meses, né, era o meu curso. Ai fiz o curso 

de pediatria e higiene infantil. Parece estranho, mas eu escolhi esse curso de pediatria e higiene 

infantil no dia que eu visitei a Escola de Medicina lá na Urca, né. 

 

WH - Praia Vermelha. 

 

FM - Praia Vermelha, lá na Praia Vermelha. Ai, escolhi esse curso de pediatria e higiene infantil. A 

parte teórica foi dada lá e a parte prática no Instituto Figueira. 

 

WH - Fernandes Figueira. 
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FM - Fernandes Figueira. Eu fui lá pro Instituto Fernandes Figueira isso e tal, passei quase seis meses 

fazendo papa de menino, o diabo, fazendo tudo, né. Desde a  base, o curso de pediatria nessa época, 

o aluno estudava não só os fundamentos como a prática que é o comportamento do médico, fazia 

reações de alimentação, que é a base, não é, e eu me recordo perfeitamente. Às vezes eu ia pra casa e 

dizia: "Pra mim, a pediatria é a especialidade mais difícil que existe”, porque uma especialidade em 

adulto, o paciente lhe dá as informações básicas, né. A criança não, ela não quer, a reação é choro, 

chora ou não chora, isso. A gente vai aprendendo que muita criança chora por chorar, sem dor, sem 

nenhuma....De maneira que você precisa ter muita experiência, muita prática para enfrentar uma  

especialidade dessa. 

 

AA - Tem que identificar o choro, né? 

 

FM - (ri) É, identificar o choro.(risos) Eu confesso que fiquei meio perdido, quando terminei esse 

curso de pediatria, eu digo: "Eu não tenho coragem de abrir um consultório e me julgar pediatra e 

atender.” 

 

WH - O Sr. foi fazer esse curso pra se especializar e trabalhar em consultório, abrir um consultório. 

O Sr. pensava nessa possibilidade? 

 

FM - Eu pensei que em princípio era esse o objetivo, né. Mas já durante o meio do curso eu vi que a 

coisa precisava.... Exagero, né, o sujeito tem um senso de responsabilidade muito grande. Eu sei 

perfeitamente que muitos dos meus colegas tinham  menos....  menos base, menos preparo e achavam 

normal: " O sujeito apanha aqui, ali, mata dois, três no primeiro mes, no outro mes só mata um, e tal 

e vai indo até .... tomar conhecimento real do comportamento que ele deve fazer" Mas eu achei aquilo 

muito complicado, muito difícil. Como é  que eu vou fazer pediatria? E fiquei sem ter o que fazer. 

Meu pai me alimentando ali, me mandando dinheirinho e tal, etc. E Mário, esse meu irmão que já 

estava  formado já há alguns anos e  era médico da saúde pública aqui, ihh, era um sujeito muito 

inteligente, ele era um sujeito danado:  “Mas Fausto, como é? Quando é que você começa a trabalhar" 

(ri). Eu digo:" Não, surgiu um impre....". Ele ai me disse: " Pois eu arranjei um emprego para você" 

Foi uma boa, eu digo: " Estou perdido" (risos).  

 

WH - O Sr. ainda queria aproveitar a vida mais um pouco. 

 

FM - É, queria. 

 

WH - O Sr. tinha o que, 21, 22 anos? 

 

FM - É. Onde é que eu tava. Eu digo: "É". Arranjou, eu digo: "É". Arranjou um emprego lá em Magé, 

foi o tal lá em Magé. Eu digo: " É, em Magé". E ele:" Em Magé"." Então vou fazer uma visita lá a 

Magé, à fábrica". Cheguei lá, moço isso e tal, me apresentei ao gerente da fábrica.  O gerente da 

fábrica muito gentil comigo: " O que o Sr. precisa e tal.” Eu pensei: " O  que eu preciso eu sei, devem  

dizer o que é que podem proporcionar". O chefão lá me disse que eu vinha pra cá numa lancha 

automóvel que saia da Praça Mauá, ali da Praça Mauá até ....o fundo da Baia de Guanabara fica a 6 

quilómetros de Magé, tem um nome, me esquecí. É um postozinho. E aí tem um carro que me levava 

ai pra....Eu disse: "Não, quanto a isso não há problema. Aqui eu preciso um consultório e quem sabe 

uma residência pra mim" E aí, o sujeito me deu um um casarão enorme. Primeiro andar. Uma coisa 



 

 

 
 

55 

formidável. Eu separei uma ala pro consultório e fiz uma primeira visita aos operários. Havia uma 

epidemia tremenda de malária lá. Essa epidemia de malária já tinha tido conhecimento e tinha surgido 

a atebrina e a (pasmoquina ?). 

 

WH - Dr., o Dr. Mário já trabalhava em malária nesse época? 

 

FM - Não, não. Mário trabalhava.... trabalhou num posto de higiene e era um literato. Mário sempre 

foi um indivíduo que escrevia com muita facilidade. Ele era um sujeito formidável. Uma pena ele não 

ter deixado nada praticamente escrito, mas ele, até as mensagens de Presidente de República, a parte 

de saúde pública era ele que escrevia, ele.... 

 

WH - Do Getúlio, ele chegou a escrever pro Getúlio, não foi? 

 

FM - Juscelino Kubitchesk. 

 

WH - Juscelino, isso. 

 

FM - É, do Juscelino e tal e desses outros Presidentes, o João Goulart. 

 

WH - Mas o que eu ia lhe perguntar, Dr. Fausto, é como é  que ele conseguiu esse contato com a 

fábrica pro Sr. ir pra  lá? Ele conhecia.... 

 

FM - Ele conhecia o pessoal da saúde pública do Estado do  Rio.  

 

WH - Ah, foi através da saúde pública que ele conseguiu esse contato. 

 

FM - É, do Estado do Rio. E que os jornais aqui abriam manchete "A fábrica de Magé parou porque 

a epidemia de malária ... 

 

WH - de malária 

 

FM - ....atingiu a 70% do operariado" e tal. (?) daquilo comecei a pensar no assunto e resolví me.... 

A Bayer que era fabricante da atebrina e (pasmoquina?) o problema lá e essas empresas 

multinacionais às vezes são liberais, né. Essas empresas, como os papa-defunto, às vezes são 

generosas, né. E ai disse: " Ah, Dr., o Sr. precisa de quantos comprimidos de atebrina". Eu sei que 

me deram dezenas de milhares de comprimidos de atebrina e pasmoquina, que era a base pra poder 

colocar a fábrica em funcionamento, conseguir que mais 30, 40, 50% dos operários pudessem 

freqüentar a fábrica. 

 

WH - Quantos operários tinha essa fábrica? 

 

FM - A fábrica .... de Magé parece que tinha ....seiscentos e tantos operários. Era uma fábrica grande. 

E havia ... a outra  eram duas fábricas ... 

 

AA - A Andorinha e Santo Aleixo, né? 

 

FM - É, é... 
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AA - A andorinha e Santo Aleixo, eram duas fábricas. 

 

FM - É, eram duas fábricas, uma em Santo Aleixo e outra em Magé. Eram ... De maneira que eu tracei 

o programa de dar a atebrina e a pasmoquina, e a coisa ficou num esquema de tratamento que não me 

recordo em detalhe qual era, na hora da entrada na fábrica. O operário entrava, batia o ponto, tinha 

ali a água e tal, e ele ingeria aquele negócio e tal, pá, pá. Porque era, parece que duas vezes por dia e 

na saída a mesma coisa.  Eu sei que a coisa foi se recuperando, foi se recuperando e eu fui me 

entusiasmando com o negócio. Comecei a freqüentar a fábrica, as instalações; que o meu receio 

também muito grande era acidente de trabalho.  

 

WH - Por que o Sr., até esse momento, o Sr. ficava no seu consultório, que o Sr. tinha montado e .... 

 

FM - Não, até esse momento não, porque eu já comecei dentro desse esquema... 

 

WH - Ah, sim. 

 

FM - Eu já comecei fazendo tratamento, em massa, na fábrica e comecei também freqüentando a 

fábrica pra ver, também, quais eram as dificuldades lá dos operários, a proteção que a fábrica podia 

dar pra evitar possíveis acidentes. Eu já tinha tido conhecimento, não que há um mês atrás, mas que 

já tinham surgido vários acidentes sérios na fábrica com aqueles polias, aquelas coisas e tal. E saber 

quais eram as possibilidades de proteger o operariado. E fui angariando simpatia, né do operariado e 

tal. Eu  era muito moço, isso e tal, e conversava ... 

 

AA - É, isso era uma questão que eu queria fazer pro Sr. Como é que o Sr., enquanto médico do 

trabalho, médico da fábrica, era visto pelos operários? 

 

FM - Ah, com muita simpatia. 

 

AA - Porque tinha toda uma divisão tinha alguns médicos que eram vistos, também, como aquele que 

ia controlar o operário pro patrão, mas no seu caso não... O Sr. conseguia... 

 

FM - No meu caso não. 

 

AA - ter uma boa relação. 

 

FM - Eu conseguí.... 

 

AA - e passar pra eles uma atenção médica. 

 

FM - É, muito boa. Tanto que logo, três ou quatro meses depois, tinham surgido aquela lei do Collor 

que dava certa proteção aos operários, tal. E sempre teve sindicatos, chefes de sindicatos, sujeitos tal, 

que estão agindo politicamente e tal. E eu não querendo me meter nisso, porque sabia que as 

consequências não iam ser lá muito boas. Mas, como me viram uma pessoa muito liberal, ai foram 

ao meu consultório para que eu interpretasse a legislação, o que eles tinha direito. De dentro que 

embora eles tivessem experiência, mas eu tinha mais vivência com, digamos, o linguajar técnico 

dessas posições do  Governo. Aí, eu fui .... 
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AA - Então realmente era uma relação muito ... 

 

FM - É. 

 

AA - íntima, né, de muita... 

 

FM - É, muito .... 

 

AA - eles confiavam muito no Sr., né? 

 

FM - É, muito, eles confiavam em mim de uma maneira absoluta. A mesma coisa lá na outra fábrica. 

Eu me comportei, é uma frase feita "com grande dignidade" junto ao operariado. Isso eu me 

comportei, tenho certeza disso. Mas a coisa foi  evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, e eu nas 

minhas idas lá a Santo Aleixo, fui sendo observado porque.... (interrupção) 

 

 

Fita 3 - Lado B 

 

 

WH - O Sr. dizia, Dr. Fausto, que o Sr. começou a ser observado pelos olheiros do Governo, quando 

o Sr. começou a freqüentar a fábrica? 

 

FM - Certo. Não só do Governo como o próprio gerente da fábrica.... ficou meio... não que me tratasse 

mal muito pelo contrário, ele sempre me tratou muito bem, mas não sabia até que ponto podia ir esse 

relacionamento estreito entre o médico da fábrica e os chefes dos sindicatos, das organizações do 

trabalho ou dos trabalhadores, de um modo geral. Mas, eu não podia recuar de jeito nenhum. E aí, 

surge um sério problema pra mim. A vida de um médico é uma vida difícil, né. Vem um chefão 

daquele... aquele ....isso não deve ser gravado... (??) 

 

WH - O Sr. quer que eu desligue? 

 

FM - É, quero, quero que desligue (ri). 

 

WH - Tá, a gente vai desligar. 

 

FM - É. 

 

INTERRUPÇÃO DA FITA. 

 

FM - Mas vida de médico não é fácil. O indivíduo tem que ter um comportamento muito digno para 

não se desmoralizar do contrário ... 

 

WH - É, pra não ser envolvido, né? 

 

FM - É, pra não ser envolvido. Mas a coisa evoluiu a um ponto tal, que quando surgiu a Revolução 

de 35, eu estava em casa, Mário me telefona dizendo: "Saiu daqui um... um ... Capitão (?) - um nome 
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assim estrangeiro - e um dos objetivos dele é lhe prender. Ele vai aí pra lhe prender. Mas eu vou tomar 

umas providências com o Governador...." porque Mário era uma pessoa muito popular, essas coisas 

e tal, " e eu quero ver o que é que eu posso fazer". E digo: "E eu que é que eu devo fazer agora, eu 

devo fugir?". Ele disse: "Não, fique aí esperando" é melhor do que o sujeito entrar na clandestinidade, 

né, é uma coisa... 

 

WH - Agora, Dr. Fausto, eles, eles iam lhe prender por conta de sua relação com os operários .... 

 

FM - ...Mas claro! 

 

WH - ...Ou o Sr. também tinha alguma militância, trabalhava em algum partido político? 

 

FM - Não, eu não tinha propriamente militância em  partido político, a minha militância era a 

solidariedade junto à classe desfavorecida, massacrada, sempre fui sensível a isso. Se o Isnard falou 

em detalhes sobre aquele congresso lá na Bahia, ele fez referência? Ah! Não foi vocês. 

 

WH - Não sei, a gente não trabalhou nessa.... 

 

FM - Eu dei muito apoio a...  ao Congresso - Congresso Leigo da Bahia. 

 

WH - Congresso? 

 

FM - Leigo. 

 

AA - Leigo. 

 

WH - Leigo? 

 

FM - É, era Leigo. (??) mas era um Congresso de fundo político, e teve um sucesso muito grande. 

 

WH - Isso foi em que época Dr. Fausto, o Sr. se lembra? 

 

FM - Esse Congresso foi em mil novecentos e trinta .... e dois, parece, 32 ou 33. 

 

AA - Então Sr. ainda estava na Bahia? 

 

FM - Foi 32. É, nos ainda estávamos, eu e o Isnard, porque o Isnard foi meu colega de turma. 

 

AA - Na faculdade... 

 

FM - meu colega, de maneira que eu ... 

 

WH - e esse congresso foi organizado por quem? Era gente que estava dentro do Partido Comunista, 

dentro de correntes mais ... 

 

FM - É,  (engasgado) o Isnard foi um grande organizador. 

 



 

 

 
 

59 

WH - Oi? 

 

FM - O Isnard foi um grande organizador desse congresso. 

 

WH - Ah, tá. e o Sr. era colega trabalhou também nesse Congresso? 

 

FM - É trabalhei, não numa parte ativa como o Isnard, né, mas eu ... tanto que quando houve a revolta 

lá da Faculdade de Medicina, foram presos quinhentos e tantos estudantes, eu fiz parte desse grupo 

que foi preso. Isnard ... Ah ... foi... era o Governo Juracy Magalhães. Nesse Governo Juracy 

Magalhães, houve uma ... a Revolução de São Paulo de 1932, e a Faculdade de Medicina se 

solidarizou com .... a... (pausa) 

 

WH - Com a Revolução? 

 

FM - É, com a Revolução. 

 

WH - Com os Constitucionalistas? 

 

FM - É, com a Revolução Constitucionalista. De maneira que houve uma agitação muito grande, lá 

dentro da Faculdade, os alunos de outra escolas que eram solidários também com essa posição da 

Faculdade de Medicina se dirigiram lá pra Faculdade. Por isso que o número chegou a quinhentos e 

tantos. E nós reagimos contra a polícia do Juracy que queria até invadir a faculdade. 

 

AA - ... a Faculdade. 

 

FM - Nós fechamos a Escola, invadimos o Instituto Médico-Legal, onde tinha armas - muita pouca 

munição - mas tinham dezenas e dezenas de armas de criminosos que eram  guardadas lá. De maneira 

que os estudantes se entrincheiraram lá na Faculdade, nas janelas da Escola e a polícia. Tem o Largo... 

Não conhecem a Bahia? 

 

WH - Não. 

 

FM - Tem o Largo de São Francisco, tem uma Catedral do lado e a Faculdade (?) é ali; e os estudantes 

ficaram ali sitiados. Eles cortaram água, cortaram luz, cortaram tudo e tal, etc. E a coisa foi cada vez 

se tornando mais difícil pros estudantes. Cinco horas, seis horas, setes horas, quando chegou sete 

horas, sete e meia, os estudantes aí  resolveram se render. Colocaram, como sempre o pavilhão 

nacional, cantaram, cantaram o hino, o Juracy já sabia que o desfecho ia se esse, colocou uma fita 

enorme de ônibus, enchia os ônibus e levou para a penitenciária. Penitenciária de... aquela ali ... da 

cidade baixa. Essa penitenciária, que nós ficamos alojados, era uma penitenciária que tinha sido 

desativada três ou quatro meses antes e tinham construído uma nova penitenciária e o único local que 

podiam nos alojar era nela. Chegamos lá era tudo rápido como o diabo, isso aquilo e tal, uma coisa 

terrível. Quando foi assim às oito e meia, nove horas, serviram um café com pão, parecia uma pedra. 

 

WH - Nossa! 

 

FM - E aí, os alunos começaram a jogar aquilo nas pessoas. Uma coisa. Isso foi uma confusão danada. 

Acontece, né, que entre esses alunos que foram presos, tinham, digamos, três grupos: tinha o grupo 
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dos nordestinos, que era tido como alunos, digamos, de posições mais rígidas contra aquilo que eles 

defendiam, porque eram experimentados, tinham saído de casa e tal, etc. Tinha os alunos da Bahia, 

de gente milionária, alguns. Esses já estavam acovardados, alguns até quase que chorando e tal e etc, 

pra não dizer que estavam chorando. E o grupo da Bahia de classe média que era, eram poucos, mas 

solidários conosco. Mas a sociedade da  Bahia ficou indignada com aquela posição porque muitos ou 

alguns tinha gente rica, do cacau, do café, do diabo e tal. De maneira que quando foi de madrugada, 

de manhã, já começaram a surgir carros com tudo que pudesse existir de fino, uva, pêssego, isso, 

aquilo e tal, pra abastecer os estudantes. Foi uma fartura. E a turma do nordeste ficou satisfeitíssima. 

(risos). A turma do nordeste dizia: "Nós não vamos sair daqui tão cedo". (risos) 

 

AA - "Tá muito bom aqui!" 

 

FM - " Aqui tá ótimo!" Tá formidável aí. Eu sei que os primeiros a serem liberados foram os sujeitos 

dos ricos, etc. Os outros, aquele segundo time e os últimos foram os estudantes de república, que 

éramos nós (ri). Mas.... 

 

WH - E ficaram quanto tempo, Dr. Fausto? 

 

FM - Ficamos quatro dias, né. Três dias ou quatro, quatro dias. Ficamos uns quatro dias lá, na base 

da uva francesa, italiana, maçã não sei da onde, da Califórnia. Era, era  uma farra!  

 

WH - Não chegou a ter interrogatório, essas coisas, não? 

 

FM - Não. Não houve interrogatório, mesmo porque a revolução, a nossa revolução, que era a 

revolução de São Paulo fracassou, né, quer dizer a revolução fracassou. 

 

WH - O Sr. é contra a Revolução de 30, né? O Sr. falou na entrevista passada... 

 

FM - Não. A Revolução de 30, eu não era contra, nunca fui contra  a Revolução de 30. Apenas o meu 

tio, que era político lá em Alagoas, que era candidato a governo, perdeu essa oportunidade de ser 

Governador: Luiz Silveira. Mas ....eu ... É que e Revolução de 30 foi uma revolução meia fajuta, né, 

teve aspectos bons e aspectos ruins. Mas a Revolução de 32, que foi a revolução considerada de São 

Paulo foi muito interessante, porque eu era doutorando, em 32, e todo ano um grupo de estudantes 

que faz parte do diretório acadêmico, faria parte do diretório acadêmico                                              

consegue vir ao Rio com a justificativa as mais variadas, pra visitar os colegas, pra convidar um 

homenageado, professor daqui do Rio, pra nós levarmos pra Bahia. Enfim, era uma viagem que 

beneficiava esse grupo, que era o grupo de frente, porque eu fazia parte desse grupo que fazia parte 

de Diretório Acadêmico. E nós nos colocamos muito contra o integralismo e o ... como é?... 

 

WH - O Plínio? 

 

AA - O Plínio Salgado. 

 

FM - O Plínio. E me recordo perfeitamente que o Plínio teve a ousadia de marcar uma conferência 

numa sede do Diretório Acadêmico e o Governo do Juracy deu todo o apoio a eles pra fazer essa 

conferência. 
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AA - E vocês do diretório .... 

 

FM - Nós fomos contra! Me recordo perfeitamente. Tava marcado para as oito horas, cinco horas nós 

já estávamos lá no diretório acadêmico. Era um primeiro andar, enchemos toda a escada .... Lá na 

Bahia tem aquelas escadas que são retas, né. Aquilo ficou cheio de cadeiras, as cadeiras cheias, né, e 

nós ficamos na janela e eles tentaram duas ou três vezes entrar no, no Diretório e não conseguiram. 

Mas .... nós organizamos, como se organizava todo mundo, a vinda de um grupo de vinte estudantes, 

ao Rio de Janeiro, pra visitar os colegas aqui do Rio. E eu fiz parte desse grupo, né. Vim aqui ao Rio. 

Passamos três ou quatro dias, cinco dias, fomos a São Paulo. Resolvemos ir a São Paulo. Quando 

chegamos lá em São Paulo .... todo trem .... o trem chegou às oito horas da noite. Nós tínhamos... era 

Ademar Vasconcelos, um rapaz até de Alagoas, orador brilhante, falava muito bem, um rapaz moço, 

com vinte e poucos anos, esse era um tribuno, um sujeito fantástico. Eu, Ademar... quando nós 

chegamos na gare (?) tava assim (bate as mãos) de gente, digo: "O que é que está havendo aqui, 

assim". Era homenagem a nós, estudantes da Bahia que tinham sido solidários com a Revolução de 

São Paulo. Aí houve aquele discurso danado, o Ademar subiu no trem e pá, mandou ferro e pau e 

disse. Pegamos uma porção de carros, basicamente, não sei se dez carros, cada carro com dois 

estudantes, ou vinte carros, cada carro com um estudante. (?) Foi uma festa lá em São Paulo. E, antes 

de chegar no hotel, duas ou três paradas, novos discursos, (ri) novamente o Ademar Vasconcelos pá, 

mandou o verbo. Foi um sucesso. Fomos pro hotel, no dia seguinte se colocaram logo um crachá, (?) 

e com a recomendação de nós só sairmos com aquele crachá. Você saia com aquele crachá, passamos 

três dias em São Paulo, além do hotel de graça, nós tínhamos (?) pra levar pro hotel, entrava num bar 

daqueles, aquilo era pá e isso, aquilo e tal. Tudo de graça e fomos homenageados. 

 

AA - E esse crachá dizia o quê? 

 

FM - Dizia .... perdí esse crachá. Era um crachá que identificava para a população que aqueles .... 

 

AA - que vocês eram solidários. 

 

FM - .... eram estudantes da Bahia, solidários com a Revolução de São Paulo (ri). Essas  coisas ... 

 

AA - Foram três dias de festa, então. 

 

FM - É, três dias de festa. 

 

WH - Mas o Sr. estava falando, Dr. Fausto, a gente fez uma volta, que a gente estava falando  da ... 

de 35, né, quando o Sr. trabalhava na nas fábricas texteis e que o Sr. teve  problema, que o Dr. Mário 

lhe telefonou dizendo que o Sr. ia ter que... podia ser procurado.... 

 

FM - É. 

 

WH - ... e aí eu lhe perguntei .... 

 

FM - É, procurado e que o Governador já tinha dado instruções ao tal Capitão (?)... um nomezinho... 

que eu, que eu era uma pessoa insuspeita, que podia dar até algumas informações  úteis a ele, isso, 

aquilo e tal, sobre a situação lá de Magé, que ele me tratasse com toda consideração e tal.  Eu fiquei 

meio assustado, digo: “ Será que ...” 



 

 

 
 

62 

 

WH - Mas em Magé tinha alguma movimentação .... 

 

FM - Tinha  por causa das fábricas. 

 

WH - Quer dizer, chegou,  chegou a sofrer algum tipo de.... 

 

FM - Tinha, tinha  por causa das fábricas. A fábrica sempre foi um ...um  ponto de referência nesses 

governos reacionários como centro de agitação. O Governo sempre teve medo.... o passado remoto, 

o passado recente e o atual mesmo. 

 

WH - Mas naquela época, Dr. Fausto, tinha um movimento operário forte naquela região? Que o Sr., 

o Sr. convivendo com essas pessoas, né ... o Sr. disse que tem sindicatos ... 

 

FM - É, existia esse movimento subterrâneo de todos os operários que julgavam ser prejudicados em 

seus direitos, essas coisa e tal. Tinha, sempre havia uma certa agitação, de um grupo, né. Isso sempre 

houve e haverá sempre. 

 

AA - E eles organizavam paralisações? 

 

FM - Hein? 

 

AA - Eles organizavam paralisações? 

 

FM - Não. 

 

AA - Não. 

 

FM - Não, nunca teve, pelo menos durante esse ano que eu passei lá, nunca houve nenhuma 

paralisação por motivo político. Mas , a gente sentia que eles estavam receosos de que a legislação, 

que era um pouco liberal pra eles, não fosse cumprida dentro do espírito da lei. Mas.... 

 

AA - E com relação às condições de trabalho, tinha alguma reivindicação mais forte desses 

trabalhadores? Eram fábricas texteis, né? 

 

FM - Hein? É. 

 

AA - Eram fábricas texteis. 

 

FM - É. 

 

AA - O Sr. já falou da frequência que tinha de acidentes de trabalho com as máquinas  e tinha muitos 

problemas também com a questão da poeira, tinha muitos problemas de pulmão, as pessoas 

reclamavam muito dessa parte de condições de saúde? 

 

FM - Não, não. 
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AA - O Sr., enquanto médico,  o Sr. localizou algumas coisa que eram mais freqüentes? 

 

FM - Não, porque nessa época, o operariado .... não lutava muito por reivindicações... A gente vê 

mesmo aqui no Rio. As fábricas daqui do Rio, a vida do operário, quando dizem: “Ah! Tal,  porque 

aqui no Rio.... há trinta, quarenta anos atrás a vida era muito mais saudável para a classe 

trabalhadora”.  Isso é uma mentira. Uma  das coisas que mais me impressionou aqui no Rio, logo que 

eu cheguei, que ia lá pra Magé, uma  ou outra vez eu fui de trem, ou melhor, eu vim de trem .... porque 

quase sempre eu vinha de lancha, foi o barulho dos tamancos na Central do Brasil. Que os operários 

não usavam sapatos, nem coisa assim. Era tam, parará, parará. E eu achava aquilo: "Que coisa 

fantástica, isso. Esse barulho de tamanco no piso da Central do Brasil". E ainda hoje me recordo. E 

todas as vezes que dizem que a vida era muito mais.... Isso tudo é fantasia. Basta ver as estatísticas, a 

média de consumo de carne per cápita a cinqüenta anos atrás e hoje, mesmo a mortalidade geral.... 

Muito diferente, o pessoas sempre sofreu muito mais do que sofre hoje. Mas, lá em Magé, é bem 

verdade, que quanto maior a cidade mais difícil se torna a vida do operariado. Numa cidade pequena 

como Magé, a situação é muito mais fácil. O sujeito sai de casa, em dez minutos a pé, 90% daqueles 

operários chegavam em casa. Mesmo porque, a grande maioria das fábricas tinha a vila, a Vila 

Operária. É bem verdade que com o crescimento da fábrica, a vila operária deixou de atender 100%, 

passou a atender 60, 70 e tal, 50%. Mas, já era um suporte importante para que o operário levasse 

uma vida mais.... 

 

AA - ...mais digna, né? 

 

FM - É. 

 

WH - E o Sr., Dr. Fausto, conseguiu imprimir alguma mudança? Que o Sr. disse que observou 

problemas com acidentes de trabalho, o Sr. conseguiu transformar .... 

 

FM - Consegui, é, consegui. 

 

WH - O que o Sr. fez? Quais foram as medidas que o Sr. tomou? 

 

AA - Realizou campanhas? 

 

FM - As medidas que eu tomei: primeiro, a proteção dessas áreas em que a possibilidade de acidentes 

estivesse presente. Proteção são as mais variadas, desde a (polia?) ser protegida, piso, colocação da 

máquina uma muito perto. Tinha uma série de pequenos problemas. A.... 

 

AA - O uso de equipamentos individuais já era comum, naquela época? 

 

FM - como isso? 

 

AA - os operários usarem alguns equipamentos, algum tipo de capacete, algum tipo de luva. 

 

FM - Não, existia já. 

 

AA - E a fábrica fornecia isso? Era fácil de conseguir que eles adquirissem esses equipamentos? 
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FM - Eles adquiriam. Pelo menos, durante a minha permanência lá, tudo isso foi criando uma série 

de problemas com a administração, porque foi encarecendo o custo da manutenção da fábrica, né? 

Eu, todas as minhas reivindicações, porque eu cheguei de lá como um indivíduo muito ligado ao 

Presidente da fábrica, que era um capitalista, um sujeito muito rico e que me tratou como muito... 

muita consideração. As três ou quatro visitas que eu fiz a ele, me atendeu de uma maneira muito 

solícita e lá isso repercute, de maneira que os gerentes da fábrica.... Mas quando viram o Dr. dar 

vitamina até mesmo na rua e ir pra o bar jogar sinuca com os operários - a sinuca era o jogo da moda, 

né? 

 

WH - aha.... 

 

FM - e eu quase toda noite e tal, depois do jantar, eu ia lá pra sinuca, jogava duas, três partidas de 

sinuca e tal .... De maneira que a gente vai-se desgastando; mas a repressão era tão deficiente nessa 

época que eu ... não sei.... acho que disse da vez passada, eu deixei a fábrica - a Revolução foi no dia 

25, né?, 25 de novembro, dois dias depois, eu... já estava... Eu antes fui pra Petrópolis, passei um dia 

lá em Petrópolis, eu digo chegar direto aqui no Rio com medo que... de ser seguido. Mas chego aqui 

no Rio, chego aqui no Rio, Mário tinha me indicado para ser médico da Fundação Rockefeller, isso 

é que é fantástico!, né? Porque... è uma coisa formidável! (ri) E aí, “pou”,  fui aceito pela Fundação 

Rockefeller. 

 

WH - Antes de entrar na Fundação Rockefeller, Dr. Fausto, queria lhe perguntar, ainda sobre esse 

período na... na, que o Sr. trabalhou nessas fábricas, né, essa área de medicina do trabalho era uma 

área pouco comum nessa época.... 

 

FM - É, pouco explorada. 

 

WH - ...pouco explorada. Eu me lembro de ... o Barros Barreto, depois, tentou dar uma... 

 

FM - É, uma nova.... 

 

WH - .... constituir essa área, né. Como é que o Sr....quer dizer, o Sr. tendo essa experiência concreta 

de trabalhar numa fábrica, de observar, o Sr. não, não se interessou aí pra entrar nessa área, não teve.... 

 

FM - Não, eu não me interessei inclusive porque achei que era uma área perigosa. Uma pessoa que 

embora não pertencesse ao Partido Comunista, mas tivesse tendências socialistas, socializantes, de 

apoio à classe humilde, ele não tinha um futuro longo, ele acabaria sendo forçado a se definir de um 

lado ou do outro. Ele não poderia ficar, digamos, em cima do muro. Não que minha posição fosse... 

propriamente.... era  em cima do muro, mas se tinha que cair, caia sempre daquele lado. Mas não 

deixava de ser uma posição em cima do muro, porque com a queda programada e planejada prum 

lado e não demorava muito, né. A coisa é lógica. Eu tinha noção exata dessas coisas. 

 

WH - Aí, o Sr. decidiu se afastar dessa área e nunca mais o Sr. voltou a tocar nessa área, nem mesmo 

com o Barros Barreto o Sr. pensou em retomar esse tipo de trabalho, né? 

 

FM - Em fábrica? 

 

WH - Em fábrica ou na área de medicina do trabalho mesmo? 



 

 

 
 

65 

 

FM - Não, não. A minha atividade no Ministério não chegou a ponto de eu entrar em atividades, 

digamos, de medicina do trabalho. Minhas atividades foram de outro objeto, eu entrei na Fundação 

Rockefeller e com isso.... 

 

AA - E o grupo forte, também,  dos médicos do trabalho ficou dentro do Ministério do Trabalho, né?  

 

FM - É. 

 

AA - com Indústria e Comércio. 

 

FM - É. 

 

AA - portanto também tinham ... era uma outra... 

 

FM - É, era uma outra... 

 

AA - Mas o Sr. conheceu essas pessoas do Ministério do Trabalho? 

 

FM - Conheci. 

 

AA - O Zei Bueno, foram figuras que trabalharam muito para essa área de medicina do trabalho. 

 

FM - Inclusive, uma médica lá que era casada com um colega meu muito meu amigo... era da 

medicina do trabalho. 

 

AA - Tinha a Doutora (?), a Dra. Talita... 

 

FM - É, eu me recordo, me recordo, tinha muitas médicas que eram da medicina do trabalho e eram 

atuantes, interessadas, mas.... 

 

WH - Mas o Sr. nunca mais voltou, nem  teve contato com essa área? 

 

FM - De medicina do trabalho, não. 

 

WH - Mas o Sr. entrou pra Fundação Rockefeller! 

 

FM - Entrei pra Fundação Rockefeller. A experiência de Fundação Rockefeller era uma coisa curiosa, 

porque eu entrei, como lhe disse, na Fundação por apenas foi indicação de Mário Magalhães. Eu era 

Fausto Silveira. Existia até essa diferença. E, o primeiro... me recordo perfeitamente, quando cheguei 

lá na Fundação Rockefeller, me disse: "Muito bem, Dr., o Sr. vai trabalhar  aqui conosco, etc. Mas a 

primeira coisa que nós vamos fazer é uma prova de proteção pra saber seu, o grau de imunidade sua, 

quanto a febre amarela". Aí eu percebí que o americano, ele vai a detalhe, ele não quer assumir 

nenhuma responsabilidade sobre qualquer episódio que possa prejudicá-lo. E eu percebi porquê 

daquilo e eles foram claros, é o seguinte: "É que aqui, no Brasil, surgiram vários surtos de febre 

amarela e há um grande grupo de pessoas que estão imunizadas, pelo fato de terem tido uma febre 

amarela benigna, mas que lhe dá uma imunidade muito melhor e muito mais eficiente que a vacina. 
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De maneira que nós faremos a prova de proteção olhando esse objetivo. Caso ocorra isso, tudo muito 

bem, o indivíduo recebe logo a sua missão, pode ir pra qualquer área de febre amarela porque não 

existirá nenhum perigo dele ser atingido de febre amarela. Existe outro grupo, que não está imunizado. 

Se não tá imunizado há duas possibilidades: ou o indivíduo assina um termo de responsabilidade no 

caso de não querer se vacinar e, se ocorrer qualquer episódio (diz essa frase, bocejando) que traga 

prejuízo, a Fundação não tem nenhuma responsabilidade ou então aqueles que são lesados e que aí  

(??) a Fundação assume porque vai fazer um outro exame pra saber se realmente a vacina.  

 

AA - (?) 

 

FM - (?) (ri) É fantástico, né, esse detalhe! 

 

AA - Detalhe! 

 

FM - Bom. Aí, tiraram sangue. Não sei se na minha ficha tá... 

 

WH - O Sr. ainda tem a ficha da Fundação Rockefeller? 

 

FM - Tenho, tenho. 

 

 

Fita 4 - Lado A 

 

 

WH - Fita 4, entrevista do dr. Fausto Magalhães da Silveira. Dr. Fausto, a gente tinha começado a 

falar da febre amarela, o sr. ia contar um caso que aconteceu quando o sr. entrou no Serviço. 

 

FM - É. Um dos casos mais dramáticos que ocorreram comigo durante toda a minha permanência na 

febre amarela. Eu talvez (sirene) estivesse trabalhando lá, apenas há um mês e pouco. Porque o ... a 

orientação que nós tínhamos era, durante o expediente da manhã, nós acompanhávamos isso, num 

regime de treinamento. Acompanhava-se o trabalho ou do guarda ou do guarda-chefe ou do guarda-

chefe geral. E, no expediente da tarde, nós que tínhamos recebido o manual do serviço, que não era 

esse não, eram dois livros desse tamanho e tal. (ri) É, era como um (?) grande. Aquelas... 

 

WH - E os srs. tinham um prazo pra ler isso? 

 

FM - Tinha. Uns dois meses. 

 

WH - Em dois meses tinha que estar lido... 

 

FM - É. Os dois volumes, isso e tal. E inclusive, como eles eram muito organizados e inclusive, 

duzentas e cinqüenta perguntas que deviam ser respondidas no teste que o médico era submetido 

depois desses dois meses de treinamento. 

 

AA - Então isso é o curso e treinamento que o sr. fez quando ingressa? 
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FM - É. Curso e treinamento. E nós tínhamos esse regime de trabalho. Um mês e pouco eu estava na 

parte da tarde, lendo o meu manual de serviço com uma série de perguntas, para não ter nenhuma 

surpresa, eu além de... ler no manual as respostas àquelas perguntas eu tinha um livro que vinha 

escrevendo pra facilitar gravar todos esses aspectos do serviço. Recebo uma notificação do meu 

diretor que era Nicomedes de Carvalho. Nicomedes ou Milton Pessoa. Um era chefe e outro era 

assessor técnico. Eram esses dois médicos antigos que chefiavam o Serviço de Febre Amarela no 

Estado do Rio. Era Nicomedes, o segundo nome eu não sei, mas o outro era Milton Pessoa. E... um 

desses chefes me disse: “Olha, dr. Fausto, pra ter esse ofício, o sr. vai à rua tal, número tal. Houve 

uma explosão de uma casa de fogos. Morreram seis ou oito pessoas e você deve identificar lá o nosso 

guarda, porque esse prédio está sob regime de fiscalização a fim de ser encontrado um foco gerador 

que está infestando aquela área. A missão desse guarda, que deve estar entre os mortos, era de 

encontrar esse foco gerador... se ele até duas horas não deu nenhuma notícia, efetivamente ele deve 

estar lá entre os mortos, né? Você se apresenta, essa área deve estar cercada e o seu objetivo é 

identificar esse guarda.” Tá, cheguei lá, tava tudo cercado, um (?) tremendo, (???). “Pois não doutor. 

Pode entrar e tal.” Eu olhei, olhei: nada. O que será... De fato, desses seis ou oito corpos, tinha uns 

três totalmente irreconhecíveis. Mas, eu já tinha recebido todas as instruções. (ri) Se surgir um aspecto 

desses, existe um detalhe que não pode ser comido pelo fogo, porque os funcionários usavam uma 

placa de metal, Fundação Rockfeller, não sei quê e o diabo e tal e um...um quepe, quer dizer, eram 

duas coisas que... E eles... todos esses detalhes eram estudados por eles (ri), tinha no manual 

exatamente prevendo episódios como esse em que não havia nenhuma possibilidade de eu...  

 

WH - (?) 

 

FM - Do...do sujeito não ser identificado. Não é que eu cheguei decepcionado, né? Disse: “Ah, não. 

Eu fiz tudo, procurei, virei o cadáver de cima pra baixo e tal. Conversei com o legista, ele disse: “Não. 

Não tem nada de metal que possa identificar.” Ainda me olhou assim: “Tá bem, doutor.” E eu aí fui 

pra minha sala meio impressionado: “Será que eu fracassei nessa missão?” Eu fiz o negócio com 

detalhes exagerados até. Muito bem! O Serviço encerrava as suas atividades às 5 horas. Até às 5 horas 

todos esses guardas deviam estar chegando para a...a revista final e a entrega do trabalho realizado. 

Quando eu estou me preparando pra ir, vejo aquela: “Ham... chegou o...!” Era o guarda que tinha 

chegado. Aí o diretor me chamou. Disse: “Dr. Fausto! Venha pra cá.” Mandou eu me sentar, pra eu 

assistir essa última cena, né? Eu aí fiquei ali olhando. Quando o guarda ele... o guarda se apresentou, 

ele apenas disse essas palavras: “O sr. não morreu. Pois muito bem. Mas a partir de agora o sr. está 

dispensado do serviço.” “Ah, doutor, porque minha mulher...!” (ri) Ele: “Não tem nada de mulher. 

Qual é a orientação que você tem? A orientação é diante de um episódio como esse você tem que, 

imediatamente, telefonar comunicando que saiu do seu itinerário. O sr. fez isso?” “Não.” “Se não fez, 

a gente não tem mais nada que conversar. E você se apresenta à financeira, que eu já acionei a 

financeira antes de o chamar, recebe o que tem direito. Entrega todo o material, que o guarda-chefe 

vai conferir o material que você estava usando. Até logo. Muitas felicidades e tal e etc.” Resultado, 

esse guarda foi dispensado porque não morreu, não é? Coisa lógica. E o outro foi dispensado porque 

morreu. 

 

WH - O outro que foi dispensado  como...porque morreu, o sr. podia contar de novo? 

 

FM - Eu já contei. 

 

WH - Não. Mas não aqui. 
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AA - Não gravou. 

 

WH - É. Não gravou. 

 

FM - O outro que foi dispensado porque morreu, era San...ta Quitéria... Eu estava no Ceará. E era o 

Áquer o diretor. Esse Áquer, uma figura inteiramente diferente desses chefes de cá. (ri) O Aquer era 

um sujeito extrovertido e tudo isso.  Falava... e de vez em quando ele batia assim na perna (bate na 

perna) e dizia assim: “Esse dinheirinho aqui ninguém rouba.” (ri) Não tinha dinheiro nenhum ali, mas 

só pra dar idéia do comportamento dele. “Comigo aqui a coisa tem que funcionar direitinho e tal etc.” 

E isso quando um guarda foi destacado para ir para Santa... Quitéria. Um nome... Se não for Santa 

Quitéria é uma outra santa qualquer porque no Ceará tem muito santo. É Santa tal e etc. E, existe, 

existia não só no Ceará como inclusive no Estado do Rio, um mapa de movimentação do pessoal. 

 

WS - Cada estado tinha o seu mapa?  

 

FM - É. Cada estado... 

 

WH - Quer dizer, o controle era por estado? 

 

FM - Era por estado porque aquele chefe daquele estado era diretor naquele estado. E ele 

movimentava todo pessoal do seu estado. E, e nessa movimentação existia esse mapa e era colocado 

um alfinete de uma cor tal, parece que era cor... verde, dizendo da saída desse guarda para assumir a 

função dele na cidade tal. E de acordo com o esquema que o serviço já possuía, sabia com riqueza de 

detalhes quantas horas ou quantos dias o guarda tinha para chegar nessa localidade e comunicar que 

tinha assumido a sua função. Se ele não telegrafasse, comunicando qualquer coisa ou se o telégrafo 

não comunicasse que a linha estava impedida, aquele alfinete era substituído por um alfinete 

digamos... preto, por hipótese. E mais 24 horas se ele não assumisse, era vermelho. E o vermelho 

significava que ele tinha sido dispensado e imediatamente, tinha um outro alfinete dando que um 

outro guarda tinha seguido para assumir aquela função. Era tudo dentro do figurino. Seguiu esse 

guarda, tava o alfinete azul, não sei quê. O guarda outro, tinha viajado para assumir e já no outro dia 

vinha o retorno dizendo que o guarda tinha assumido a função e que o guarda que ele tinha ido 

substituir, tinha morrido. Quer dizer, esse foi dispensado porque morreu, né? E o anterior que eu lhe 

contei, foi dispensado porque não morreu. 

 

AA - ...porque não morreu. 

 

FM - De maneira que isso define a que ponto ia as exigências, a disciplina, a conduta de um Serviço 

como esse. Se fosse hoje, esse que não morreu, era uma festa e isso. Tinha até um diretor: “Mas você 

é um homem de sorte, né? Tal e etc...” Mas a coisa é diferente. É muito diferente. 

 

WH - Eles eram muito exigentes com essa coisa da rotina, da técnica, né? 

 

FM - É. Muito exigentes. 
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WH - Agora, o sr. dizia, dr. Fausto, que era um...uma função sem muita segurança na Fundação 

Rockfeller. Por que que o sr. diz isso? ... Quer dizer, que eles eram muito exigentes e que era uma 

função sem muita segurança. Porque... porque o sr. podia ser dispensado a qualquer momento sem... 

 

FM - É. A qualquer momento podia ser dispensado sem nenhuma consideração pelo trabalho que eu 

vinha realizando, estava realizando. De maneira que a gente tinha que ter uma obediência cega, sem 

nenhuma contestação a qualquer ordem emanada da chefia. E eu nunca fui tão obediente assim. 

Sempre me rebelei com as coisas que não... que não concordei. 

 

WH - O sr. teve vários atritos, né, o sr.? 

 

FM - É. Vários atritos. 

 

WH - O sr. pode contar alguns deles? 

 

FM - Um eu já contei. 

 

WH - Pode contar de novo que não tá gravado aqui. 

 

AA - É da viagem à... de Santa Catarina, o sr. pode contar... 

 

WH - Pode contar de novo. 

 

FM - Aí eu já tinha trabalhado no Paraná... Aliás no Paraná, houve um episódio curioso. Porque logo 

que eu cheguei no Paraná... Eu já contei a primeira parte da minha vida no Paraná e do retorno... 

 

WH - Não, não. O sr. não falou. Aliás o sr. tava contando mesmo quando a gente interrompeu, quando 

acabou a fita, eh... a sua chegada e o teste que fizeram pra saber se o sr. tinha ou não imunidade à 

febre amarela, né? Que deu positivo, o sr. já...já tinha tido em alguma oportunidade febre amarela, 

né? A partir daí, a gente não seguiu... a sua trajetória não. A gente pode até conversar sobre isso, 

como é que o sr. entrou, como é que o sr. chegou, pra onde o sr. foi... 

 

FM - Quanto ao teste, ficou claro, né? Como eu já havia tido febre amarela, era um elemento muito 

útil à febre amarela porque podia ser utilizado nas funções mais... não digo difícil, de maior risco. As 

funções de maior risco eu podia perfeitamente assumir porque já estava imunizado com toda a 

eficiência porque tinha tido febre amarela. Quando, eles identificaram que eu já tinha tido febre 

amarela, aí resolveram me testar noutro tipo de coisa. É curioso. E eu... recebi um ofício pra me 

apresentar à financeira, tinha que receber não sei quanto, CR$1.500,00. O correspondente a um ou 

dois salários, para enfrentar as despesas que pudessem surgir com a minha movimentação. E ao 

mesmo tempo, o sujeito recebia um livrozinho, com as datas: 1,2,3... Toda a despesa que você tivesse, 

você registrava naquele livro. Ia registrando naquele livro, sem... nenhuma restrição. Nós recebíamos 

instruções... creio que essas instruções foram dadas depois, de sermos liberais com prefeito, chefe de 

polícia e juiz. Nós podíamos convidar essas autoridades pra almoçar..., (ri) pagar sem 

nenhuma...nenhum receio que aquilo pudesse ser glosado, porque a Fundação pagava e certamente 

registrava mesmo. E ele é de sociedade. E ele convida os prefeitos. Os prefeitos comparecem e tal e 

isso. E aí... 
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WH - É. O importante era ter boas relações políticas também com... 

 

FM - É. Como eles mantinham muita gente viajando, muito chefe, certamente eles testavam, né, 

aquelas informações. Eu acho. Comigo nunca se deu nada porque também eu nunca procurei, 

digamos, camuflar. Apenas, ao pé do ouvido, eles diziam: “Nós não admitimos bebida alcóolica. Mas 

pode transformar essa bebida alcóolica em água mineral francesa.” Como é? Tinha um nomezinho 

assim... Que custava caríssimo, né?! “Você pode beber.” “Não, eu não tenho hábito de tomar água 

mineral.” É bem verdade que no nordeste não existia. Mas aqui no sul, tinha muito bar, muita coisa 

que tinha água mineral francesa. E quando você convidava um prefeito, pedia um vinhozinho e tal, 

etc, não é o mesmo preço de uma água mineral nacional, mas é o preço equivalente quando você 

podia beber. Têm esses detalhes. (ri) Não sei se eram quatro ou seis garrafas de água mineral por dia. 

Você tinha direito de colocar nas suas despesas de viagem.  

 

WH - Pra não... pra não... 

 

FM - Não inflacionar... 

 

WS - ... não dizer que tinha bebido vinho. 

 

FM - É. Ou cerveja. Nada disso era permitido. Bebida alcóolica não era permitida. Mas eles mesmo 

sabiam que... 

 

WS - Que quando saía a garrafa de água mineral era... era vinho. 

 

FM - (ri) Era... era... era o vinho. Era o vinho. É curioso, né? Bem, aí eu, depois dos testes, das coisas, 

de ter recebido o... 

 

WS - O sr. fez esse treinamento primeiro, né? 

 

FM - É. 

 

WS - Aí depois lhe mandaram nessa missão. 

 

FM - Não! Não, não. Antes do treinamento, antes de tudo, quando eu fui admitido, a primeira função 

que eu recebi... Isso é que foi gozado, certamente foi pra testar. 

 

WS - Isso. 

 

FM - Ele disse: “Então desce pra financeira.” Eu aí desci pra financeira. Cheguei lá, o sujeito me deu, 

eu disse: “Virgem Maria!”, um dinheiral... 

 

WS - Um dinheiral. 

 

FM - É. (ri) Um dinheiral danado e tal. Isso e o tal livro, que eu registrasse as minhas despesas, uma 

passagem aérea até Paranaguá. (Barulhos de buzina e de vidro batendo, respectivamente) ... E, e me 

apresentar ao chefe lá, lá no Paraná. E que lá em Paranaguá, devia ter um guarda fantasiado... 

fantasiado eu digo, (ri) uniformizado. Uniformizado pra eu identificar. Não sei se foi... em Paranaguá 
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ou em Curitiba. Eu me lembro que o guarda me esperou na estação de Curitiba e me levaria pro hotel. 

Dito e feito. A coisa funcionou (ri) como uma máquina, né? Pá! Eu, peguei o avião. Um...um 

comodoro. Se lembra desses aviões comodoro? 

 

WS - Não. 

 

FM - Esse avião comodoro foi um dos primeiros aviões que circularam aqui pelo Brasil. Eram... Não 

existia aeroplano, tudo era hidroavião. Era um hidroavião que o próprio local que você se sentava, é 

que fazia parte do barco que corria pra ele alçar vôo. De maneira que, (ri) quando o avião largava, a 

água logo no início cobria tudo. Você tinha a impressão que o avião ia afundar. Ssss...! E aí subia. 

Escalei em São Paulo. De São Paulo fui lá para Paranaguá. Em Paranaguá, tomei meu trenzinho, fui 

para Curitiba. De fato, cheguei lá em Curitiba, tava o guarda lá: “Dr. Fausto Magalhães...” Bem, 

(buzina) Fomos pra um hotel, hotel (??). Depois eu me mudei pro Palace Hotel, que era o mais grã-

fino. Era metido a...a... me hospedar em hotel grã-fino. Esse hotel era bom! Mas não era o primeiro, 

desse hotel que a gente, o sujeito vai pra lá. Eu aí fui e amanhã, 7 horas, 7 e ½, o carro tá lá me 

esperando, pra assumir o serviço. Tá tudo certo! A coisa funcionou 100%. Eu, pá! Fui pra esse Hotel 

(?), saí em Curitiba. Rua Quinze. Conhece Curitiba, né? 

 

WS - Não. 

 

FM - Tem aquela, a Rua Quinze, que é a rua de classe, né? Tomei um cafezinho. Achei logo gozado, 

escrito lá: “Não se paga repetição.” (ri) Eu digo: “O que é isso?” Ele disse: “Não, o sr. senta, pede 

um cafezinho. Todas as vezes que o garçom passar por aqui o sr. manda ele botar um café, não paga.” 

(ri) “Não se paga repetição.” É uma coisa fantástica! De maneira, terra do café, né, tem dessas coisas. 

Aquilo era um chamariz, né? Porque você ficava, tomava um café ou dois. Sempre tinha um amigo, 

aí pedia... aquilo transformava o café em cerveja, isso e coisa e pá! Bem. De fato, no outro dia, de 

manhãzinha, vou eu pro serviço, no alto da Rua Quinze. Quando chego lá, o diretor era Pimentel 

Salgado. Esse Pimentel Salgado era um indivíduo (ri) que gostava de beber umas e outras. Tô vendo 

que o negócio aqui é barra pesada. “Aí dr. Pimentel Salgado...” E ele muito gentil: “Fausto, você... 

eu conheço não sei quê, conheço seu irmão...” Tenho quatro irmãos médicos, né, a gente, nessa época, 

era conhecido. Eu digo: “É, tá bem.” “Sabe quem está aqui? É o Valdemar, um dos diretores.” Era o 

(??) o chefão geral e o Valdemar a segunda pessoa. 

 

WS - Como era o nome. O... do chefão? 

 

FM - Eh, Sérvulo Lima. 

 

WS - Sérvulo Lima e Valdemar... 

 

FM - Antunes. 

 

WS - Antunes. 

 

FM - Era o Valdemar Antunes... dos Santos... parece. Aí, fiquei ali conversando com ele e tal, uns 

dez ou quinze minutos depois, chega o tal Valdemar. “Ah, doutor, como vai e tal, etc. Vamos fazer 

uma visita aí e tal. Tem um caso suspeito de febre amarela, aí você fica logo... enfronhado nessas 

coisas.” Aí saí com ele. Saí com ele, isso, aquilo e tal (ri). Eu disse: “Coitado! Você vê? Conversa 
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vai, conversa vem  e tal e coisa, né?” Muito bem, eu sei que à tarde nós voltamos também pra fazer 

uma outra inspeção, eu com esse Valdemar Antunes. No dia seguinte, esse Valdemar Antunes viajou 

pro Rio. Viajou pro Rio, eu fiquei lá com o Pimentel Salgado que era o diretor. Disse: “É, Fausto, 

você pode se preparar que talvez amanhã ou depois você vá pra Jacarezinho, pra Camará.” Era zona 

norte, junto com São Paulo. Existia lá uns problemas de febre amarela. Eu digo: “Vou começar logo 

numa zona braba danada daqui.” Mas quando era noite, ele recebe um telegrama dizendo que eu devia 

voltar para o Rio. (ri) Veja só! Quer dizer, passei... cheguei num dia, com Valdemar Antunes . No 

outro dia fiquei sozinho. Já no outro dia, 8 horas da manhã, eu “pou!”, voltei pro Rio. Compreendo! 

E eles fizeram isso comigo pra verem qual era o meu comportamento numa situação dessas de vai 

pra lá, vai pra cá, pra ver se eu cumpria os meus programas, isso e aquilo. E eu sei que eu digo: 

“Vamos ver o que que eles querem comigo lá no Rio?” Viajo pro Rio.  Chego aqui no Rio, vou pro 

serviço, procuro esse tal médico, era meu amigo: “O que é que há?” Disse: “Não, não é nada não. Na 

Febre Amarela, tem muito disso. Ele mandou pra ver qual era o seu comportamento, sua coisa, isso. 

Mas não há nada. Você vai fazer o seu curso de treinamento... aí é que vem o curso de treinamento, 

aqui no Estado do Rio. Com... com o Milton, eu falei Milton Pessoa de Melo e o Nico...Nicome... 

Nicodemis...Nicomedis, são os dois chefes lá.” Eu digo: “Tá bem. Tá ótimo.” De fato. No outro dia 

de manhã cedo eu vou pra...pro hotel. 6 e ½ eu... torno a (?). Vou pras barcas, pega barca, né, pra 

chegar lá às 7 horas. (ri) Eu acho que 6 e ½ eu já estava lá na porta, eu  digo: “Eu marquei com...” 

 

WS - Pega as barcas... Era em Niterói? 

 

FM - Era em Niterói. Porque a chefia do meu serviço, que eu tinha sido designado pra fazer o 

treinamento, era o Estado do Rio. E o... a sede, aqui era Distrito Federal. E o Estado do Rio, a sede 

era Niterói. E a chefia do serviço era lá em Niterói. Eu devia me apresentar lá ao chefe. (trânsito) Aí 

chego lá, recebo aquelas instruções. Era aquele: a partir de amanhã, de manhã cedo, no expediente da 

manhã, acompanha o guarda, guarda-chefe, isso e tal, um de nós. E à tarde, você vai empregar as suas 

horas da tarde pra ler o manual do serviço daqui, resumindo. Leva esse questionário, quando você 

estiver pronto pra responder esse questionário, que deve durar no máximo dois meses e ½, três meses, 

no máximo três meses. Quando nós dermos você como pronto, você vai se submeter a uma prova 

como chefe lá e, o serviço vai lhe designar pra qualquer função. Enquanto, um mês e pouco depois 

surge o episódio do guarda que foi demitido porque não morreu. 

 

AA - O do incêndio, não é? 

 

FM - Hem? 

 

AA - É sobre aquele episódio daquele incêndio na...na fábrica... 

 

FM - É. Aí eu já contei, não já? 

 

AA - Já. Já contou. 

 

FM - Já tá gravado. 

 

AA - É. 

 

FM - É. Já tá gravado. 
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AA - Foi durante o teu período de treinamento então que isso aconteceu. 

 

FM - É. Foi durante o meu período de treinamento. De maneira que eu, fiz esse treinamento, quando 

foi... Ah, tem uma... Eu vou lhe mostrar depois. Eu tenho até a carta do chefe que me examinou e que 

me deu como apto para assumir a função. Tá aí a carta dele. Mas aí no meu arquivo, minha coisa tal, 

me entregaram tudo isso. Uma carta e tal, era um (?), me deu 90 porque eu não tinha... não por culpa 

minha, até dar uma chamada no meu diretor, porque o meu diretor não me orientou em...em pesquisa 

de laboratório e tal. Tava... não fiz nenhuma pesquisa de laboratório. Mas, depois desse regime, desse 

treinamento e dessa prova de habilitação, é que eu voltei novamente pro Paraná.  

 

AA - Aí esse seu período de treinamento durou então de dois meses,... 

 

FM - É. É. Não chegou... 

 

AA - ...dois meses e pouco? 

 

FM - É, talvez até um mês e quarenta... (ri) quarenta dias, um mês e vinte e cinco dias, tá? Porque eu 

caprichei muito. Levava às vezes até o manual pra casa, (???). Pra entrar logo e recebia mais, né? 

Porque no treinamento você recebia, digamos, 1.200, 1.000 e coisa. Se fosse aprovado passava logo 

pra 1.800. 

 

WS - Era um bom salário na época, né? 

 

FM - Era! Um ótimo salário. Tanto que quando eu saí da Febre Amarela, eu ganhava 2.000... 

CR$2.100,00. E, você me perguntou porque eu saí. Eu saí porque (ri) pretendia me casar. Pretendia 

me casar e sabia perfeitamente que com o meu temperamento, eu ficando na fundação, embora tivesse 

ganhando muito bem, podia ser dispensado a qualquer momento. De maneira que eu não... 

 

AA - Não dava segurança, né? 

 

FM - Não me dava segurança. O resultado, é que eu vim aqui pro Rio. Fui desligado da Febre 

Amarela. Tá lá... Eu não fui dispensado. Eu fui desligado. Evidente que desligado... (ri) você pode 

ligar a qualquer momento. Então, eu não pretendia ser religado, fazer essa religação. Eu fui... 

desligado da Febre Amarela. Fiz o Curso de Saúde Pública. (?). Fiz o concurso e fiz o exame para ser 

nomeado médico efetivo. 

 

WH - O sr. dizia que ganhava 2.100 na Febre Amarela... 

 

FM - É. 

 

WH - Quanto é que o sr. foi ganhar como...? 

 

FM - 1.100. 

 

WH - O... o sr. ganhava 2.100 na febre amarela e foi ganhar 1.100. 
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FM - É. 1.100. 1.100 na... 

 

WH - Como... 

 

FM - Como médico sanitarista... 

 

WH - ...médico sanitarista. 

 

FM - ...classe... “H”. Classe “H”. Quase a metade do que eu ganhava. Ou parece que era menos da 

metade. 

 

WH - Era um bom salário. 

 

FM - Hem? 

 

WH - Realmente era um dos salários... 

 

FM - Era...era... era um salário muito alto. 

 

WH - Pra área era top, né? 

 

FM - Muito alto! Era um salário importante. (buzina) De maneira que eu... quando estava na Febre 

Amarela nesses últimos meses do ano, que eu ganhava 2.000 e tantos cruzeiros... 

 

WH - Dr. Fausto, com licença. (INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

 

Fita 4 - Lado B 

 

 

WH - O sr. falava do salário. 

 

FM - Hum! O salário era um salário realmente, era alto. E, todo o pessoal da Febre Amarela se 

admirou, disse: “Como é que o Fausto que ganha um salário desses, vai ter que fazer um curso, um 

concurso, o diabo! Se arriscar num concurso.” Porque um concurso... sempre é uma coisa sujeita ao 

insucesso, né? Ele aqui na Febre Amarela, tem um comportamento de bom moço, não há perigo 

nenhum. É bem verdade que, um indivíduo sendo concursado, só um inquérito administrativo podia 

me dispensar. (ri) Nunca poderia me submeter a um inquérito administrativo porque... sempre tive 

um comportamento que não permitisse ao indivíduo... 

 

WH - É. Também, depois da experiência da Rockfeller, né doutor...? 

 

FM - (ri) É. Depois com a experiência... 

 

WH - Aquilo fica, né? A gente... 

 

FM - É, é. Aquilo... 
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WH - ...guarda. 

 

FM - Claro. De maneira que a Fundação, para mim, foi uma grande experiência. Como eu... fiz 

grandes amigos. Fiz um julgamento de certas pessoas que... é uma verdadeira decepção. Verdadeira 

decepção. Basta eu lhe contar um episódio, aí eu já estava lá em Natal. Eu estava em Natal, como era 

um egresso de Febre Amarela, eu nunca me desliguei totalmente. Eu não estava mais na Febre 

Amarela, eu era chefe do Serviço de Saúde dos Portos do Rio Grande do Norte. Inclusive, de 

Parnamirim... e é uma história muito grande que nós vamos contar depois. Mas quero entrar só nesse 

detalhe. Eu freqüentava o Serviço de Febre Amarela pra conversar com o chefe de lá, conhecido, meu 

amigo da época em que eu tinha trabalhado na Febre Amarela. E esse rapaz, era um rapaz assim meio 

desajustado. Muito inteligente e isso e tal. Muito correto, muito direito. E, nisso, recebe a visita de 

chefe do Serviço de Febre Amarela. Pra você ter noção de como era a chefia de Febre Amarela. Esse 

chefe da Febre Amarela, chega e imediatamente lacra o cofre do Serviço. Assinatura, tal. Pam! Lacra 

o cofre. E o chefe não estava, tinha...tava a serviço, mas fora da sede. E ele precisava sair e não queria 

que o chefe chegasse e fizesse qualquer modificação do que existia dentro do cofre. Não sei quê... os 

dois chegam... o cofre é retirado o lacre. O sujeito faz o balanço no cofre... Não que existisse falta de 

dinheiro, o que existia era um vale do diretor de não sei quantos cruzeiros. E que realmente, aquele 

vale cobria a falta que ele pudesse encontrar no balanço que estava dentro do cofre. E aí, tal, etc. Deu 

um estrilo (?) aquele, na hora que o manual de serviço... realmente o manual não permite essa 

liberdade. (ri) Aí ele tem razão. O manual não... é, o manual era um manual rígido. Nunca iria permitir 

que um chefe de serviço fizesse um vale e retirasse o dinheiro. O que eu sei é que ele, esse médico, 

era Moacyr... Antunes, parece. Moacyr Antunes. Um sujeito correto, direito, etc. E o outro, eu vou 

citar o nome, era... Camargo. Sujeito importante da Febre Amarela também. (ri) Não me aceitava 

porque sabia quem eu era. E ele viajou no dia seguinte. Ah! Aquela confusão danada e tal. Quando é 

de madrugada, eu venho de Parnamirim, porque Parnamirim era uma das minhas bases que eu tinha 

que inspecionar os aviões que vinham da...da África, com receio da reinfestação do Anopheles 

gambiae. 

 

WH - Isso já no serviço dos Portos, né?  

 

FM - Hem? 

 

WH - O sr. já trabalhava no Serviço dos Portos. 

 

FM - Ah, Já! É, eu estava lá no Serviço dos Portos. E eu vinha de lá de Parnamirim. Dirigindo o carro, 

um carro novo, que eu tinha recebido a pouco tempo. Holofote e tal e, vejo no meio da rua: “Ôpa!” 

Era o...o médico, o Antunes, meio cambaleando e tal. Eu paro o carro, vou lá ver. E percebi que ele 

tava meio desorientado. “O que que há, tal etc?” Botei ele no carro. Levei ele lá pro hotel dele. No 

dia seguinte resolvi submetê-lo à inspeção de saúde. Como eu era chefe da Junta Médica Federal... 

“Que coisa!” Fui tirando as minhas conclusões. “Esse Camargo, do departamento, criou um programa 

tão grande que esse rapaz era meio desajustado, ficou angustiado com aquilo.” Não é? Tava 

inteiramente desorientado. Eu submeti ele à junta médica. Dei seis meses de licença a ele, (ri) pra 

início de conversa. Telegrafei pro Serviço comunicando isso e dizendo que  o serviço tinha que 

mandar uma pessoa à Natal, pra levá-lo até à sua residência porque ele era mineiro, de uma cidade lá 

de Minas Gerais. Não esperava, né, que a instrução da Junta Médica fosse totalmente obedecida. (ri) 
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Foi um escândalo danado! Dito e feito. Dois dias depois, um dia depois, chegou um médico aqui do 

Rio, lá em Natal. Pegou o tal Valdemar, levou ele pra casa dele e tal. 

 

WH - Ele tinha o que afinal? 

 

FM - Ele tinha... Tava desajustado, (ri) não sei. Não sou psiquiatra mas ele não tava bem. Tava 

inteiramente desorientado diante daquela violência que havia sofrido. Ele, que se julgava, que era, 

um indivíduo honesto, correto, direito; se recebe a pecha de desonesto... O sujeito que é 100%, o que 

é que faz? De duas uma: ou reage, mete a mão na cara, não é, do sujeito e “pá!” ou então quando é 

fraco, assim por diante e tal, etc, ahh... Fica desmoralizado e acontece o que aconteceu com ele. De 

modo que esse foi um episódio que marcou. E eu aí resolvi tirar a minha diferença com a Febre 

Amarela. (ri) Foi uma loucura! Sabe o que foi que eu fiz?  

 

WH - Não. 

 

FM - Eu fiz o seguinte, determinei ao chefe (?) que chegou por lá e etc, que toda a semana se 

apresentasse ao serviço, vinte e cinco funcionários para exame de saúde. Porque eu tinha olhado que 

eles não tinham um exame de saúde 100%. Como era muito ligado ao pessoal da Saúde Pública, era 

o... Era um pessoal muito meu amigo. Eu depois eu me recordo o nome. Tinha que fazer exame, 

exame de escarro, exame de sangue, radiografia, (ri) isso e tudo e tal etc. O que eu sei é que com essa 

inspeção que eu fiz... O número é grande! O serviço tinha... parece que trezentos e tanto, quatrocentos 

e tantos funcionários. De modo que era vinte e cinco, duas vezes por semana. Eu sei que nós pegamos 

trinta sujeitos tuberculosos. 

 

WH - Olha!... Na Rockfeller? 

 

FM - Não. Na Saúde Pública. Aí já não era mais a Rockfeller... 

 

WH - Ah, bom! 

 

FM - ...Aí já era o Serviço de Febre Amarela. 

 

WH - Aí já tinha saído a Rockfeller, né? 

 

FM - Já, já tinha saído. A Rockfeller já tinha saído, já era o Serviço Nacional de Febre amarela. 

 

WH - Por que a Rockfeller eh... ela não tinha um controle permanente dos seus funcionários, até por 

conta de eles estarem em áreas... 

 

FM - Tinha, tinha! Claro! Mas não era Febre Amarela. Aí era... não era a Fundação. Era o Serviço 

Nacional de Febre Amarela. 

 

WH - Aí...aí a Rockfeller já tinha saído, né? 

 

FM - Já. Já tinha saído. De maneira que foi uma coisa! O pessoal aqui da Febre Amarela ficou doido, 

comigo! Eu digo: “Enquanto eu estiver aqui, não trabalha nenhum guarda tuberculoso.” De maneira 

que eu, me mantive ali rígido. E tinha inimigos tremendos lá. 
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WH - E o sr. aplicou as mesmas normas que eles aplicavam... pra dentro, né? 

 

FM - É. É. E... eu, eu fiz coisas tremendas lá dentro. Você não pode imaginar! As brigas que eu tive 

inclusive com o dire... Eh! Não contei não isso a você? Tá gravando? 

 

WH - Agora tá. 

 

FM - O diretor dos Correios e Telégrafos lá de Natal era... parente aqui do presidente da República. 

E, ele se julgava dono dos Correios e Telégrafos por força desse parentesco. E devia, todo mundo 

sabia, que para os amigos tudo, para os indiferentes a lei e para os inimigos nada, absolutamente nada. 

De maneira que ele era um reacionário tremendo e existia entre os seus funcionários, uma mulher... 

que tinha, que era casada com o chefe da Revolução. Você soube que eu fui da Revolução lá em Natal 

e isso e tal. Aqui no Rio, a Revolução de 35. Os comunistas tomaram conta de Natal durante três dias. 

O marido dessa mulher tinha sido o chefe da Revolução e era funcionária desse sujeito dos Correios 

e Telégrafos. Imagine, ela... 

 

AA - E ele era parente do Getúlio, é isso? 

 

FM - Não. Ele não era pa..., não era Getúlio não. Ele era... 

 

AA - Era do Dutra. 

 

FM - Era do Dutra. Era parente do Dutra. 

 

AA - Hum. Então já foi... o sr. ficou lá 44, 46? 

 

FM - É. É. De maneira que aí surgiu a confusão. Surgiu a confusão e esse Garnieiro adoeceu 

gravemente. Já feito isso e tal. A pressão arterial elevadíssima. E, ela foi ao meu serviço, a mulher 

dele, contando o drama dela. Eu ouvi tudo aquilo: “Ué! Se o seu marido está nessas condições, porque 

a sra. não pede um exame da Junta Médica Federal? Porque a sra. como funcionária efetiva tem direito 

desde que prove que não tem ninguém da família que possa tratar do seu marido, a sra tem direito 

disso.” Ela aí caiu no pranto, disse: “Acontece que eu sou mulher do Fulano de tal, que foi o chefe da 

guerrilha aqui no Rio Grande do Norte. E o meu chefe disse que eu não tinha direito a coisa alguma. 

Que eu... não encaminhava nenhum requerimento para que eu fosse, para que meu marido fosse 

admitido à Junta Médica.” Quando ela me disse aquilo, eu digo: “Olha, minha filha, a legislação prevê 

tudo isso.” Gozado. A legislação do (?), era uma legislação muito, digamos até certo ponto, solidária 

com os funcionários. Você vai ao chefe da... pagadoria, até era uma pessoa meio de cor, mas um 

homem muito correto. E ele me admirava muito, porque eu, qualquer problema de ordem financeira 

que existisse no meu serviço, eu ia a ele pra saber... nunca tinha visto aquilo, pra saber se era legal eu 

fazer isso ou aquilo, como é que eu ia fazer. (ri) Ele achava aquilo uma coisa formid... De fato, né? 

Um chefe de serviço... porque eu não tinha confiança no meu chefe da administração. Era um sem-

vergonha de marca maior. Eu digo: “Esse sujeito é capaz de me meter numa confusão aqui e eu não 

quero.” Pois bem,... 

 

WH - O sr. não tinha como trocá-lo? 
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FM - Hein? Não. 

 

WH - O sr. não tinha nenhuma ingerência nessa parte? 

 

FM - Não. não. Tinha, tinha, mas ia criar problema pro meu diretor que era muito meu amigo, que 

era o Carvalho Lemo que era o...o... era o chefe geral do Serviço. Bem. O que eu sei é que ela foi ao 

Serviço (??). Eu disse: “Você vai a esse chefe que ele tem autoridade de preencher um modelo desses 

e encaminhando aquilo eu faço o exame do seu marido. Ele não precisa nem tomar conhecimento, 

mas eu lhe dou a licença se for o caso e a sra. se afasta do serviço e não dá confiança a ninguém.” 

“Ah, doutor, mas...” Eu digo: “Mas é isso mesmo.” Eu sei que ela foi lá e antes de ir até o chefe, foi 

falar a ele. Como em cidade pequena tudo se sabe, ele percebeu (ri) que eu tinha  armado já a cama 

pra ele. Aí resolveu encaminhar ela pro serviço. Mas, no encaminhamento, me manda um desaforo. 

Gozado! Um ofício... Eu devia ter guardado esse ofício. Nesse ofício ele diz taxativamente, que não 

admite, não pode acreditar que eu cometa mais uma indignidade. Se ele dissesse, mais essa indigni... 

essa indignidade, até certo ponto é o juízo dele. 

 

WH - Claro. 

 

FM - Agora, mais uma. Eu o que fiz? Aí mandei... peguei  o ofício. Escrevi um desaforo, dizendo que 

aquele ofício não podia ser arquivado no meu serviço. Devolva. P.Q.P. Fausto Magalhães. Sabe o que 

é P.Q.P.? Ah, é negócio de puta que o pariu e etc. (ri) E mandei pra ele. Ah, nunca... aí ele mandou a 

mulher, né? Já tinha mandado. Eu fui... juntei a Junta Médica, reuni a Junta Médica. Fui à residência 

dele e dei uma licença de quatro meses pra ele. Dei uma licença de quatro meses. Foi um fuzuê lá em 

Natal! Cidade pequena, se sabe de tudo, né? (ri) “Esse doutor é fogo. Pá! Enfrenta todas essas 

situações.” Bem. Aí passa um mês, no segundo mês, no final do segundo mês ou no terceiro, ele aí 

me manda um ofício dizendo que tinha tido conhecimento que o marido da funcionária tal já estava 

recuperado e pedia que eu ... fizesse a Junta Médica comparecer na residência dele para... 

 

AA - Reavaliar. 

 

FM - ...nova inspeção. Era... era avaliação. E era uma coisa que o estatuto prevê isso. O estatuto, ele 

estava dentro da lei porque a lei prevê que desde que o chefe ou qualquer pessoa, tome conhecimento 

que aquele funcionário  tava licenciado pra tratamento de saúde... 

 

WH - Já está bom. 

 

FM - Já está bom, pode... Aí, juntei a Junta Médica, fui lá. Ele tinha... já tava no terceiro mês, eu aí a 

Junta Médica achou que devia dar mais seis meses a ele. (risos) De forma que foi um escândalo! 

 

WH - E ele não tava recuperado? 

 

FM - Tava nada! Tava à morte! Ele tava à morte. Mais seis meses. Aí nós íamos e ele queria terminar 

no mês seguinte, né,... 

 

AA - O sr. deu mais seis meses. 
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FM - ... (ri) e a gente deu mais seis meses de... de... coisa. Pronto. Foi uma confusão danada e tal, pá! 

Resultado, de fato ele antes do 6º mês, ele morreu. Né? Ele morreu. A coisa ficou nesse pé mas, o 

ódio continuou, dele comigo... Sim! Depois teve um outro episódio com ele, terrível! É que ele, eu 

tomei conhecimento que existia um grupo de funcionários ligados a ele, que quando chegava no fim 

do ano, conseguia uma semana pra ir a Recife fazer exame de fim de ano, principalmente de direito, 

não sei quê. Nessas escolas em que o indivíduo, em que a freqüência não é, não era obrigatória. E que 

os inimigos dele não tinham esse direito. E esse pessoal tomou conhecimento disso  aí foi a mim. 

Disse: “Doutor, tá havendo isso, isso e isso. O que é que o sr. pode fazer?” Eu digo: “O que eu posso 

fazer? Quais são?” “Fulano, Cicrano, ahm... doze e tal.” Eu digo: “Tá bem. Vocês venham aqui, eu 

dou uma semana de licença pra tratamento de saúde (ri)  e vocês vão fazer esse exame lá. Quem quiser 

que se lixe.” E foi outro escândalo danado! Eu dei a licença. Porque era uma indignidade, não é? O 

sujeito por ser amigo dele tinha direito, de se formar e etc. E os inimigos não tinham. Era uma coisa. 

 

WH - Mas o sr. já tinha tido briga com ele quando o sr. era da Fundação Rockfeller? 

 

FM - Não! Nem conhecia! 

 

WH - Nem conhecia. 

 

FM - Nem conhecia. Nem sabia da existência desse sujeito. 

 

WH - Ele era do Serviço de Febre Amarela. 

 

FM - Não. 

 

AA - Não, não. Esse era dos Correios. 

 

WH - Ah! Dos Correios? 

 

AA - É. E ele já era lá do...da Junta Médica. 

 

FM - Ele era chefe do Serviço dos Correios e Telégrafos. Numa função considerada importante 

porque ele era um órgão que tinha o maior número de funcionários federais do estado, era o Correios 

e Telégrafos. Não é, se vê que... Aí aconteceu uma, essa foi formidável. Essa eu já contei! Logo que 

eu cheguei... Você vê, você chega no estado, vai pra hotel, à noite você está na varanda do hotel, 

chega um sujeito e diz: “Eu sou o dr. Fulano de tal, seu colega e isso...” “Ah! Como vai? Tudo bem?” 

“Tudo bem.” Eu disse: “O que é que há?” “O que que há é que depois de amanhã, eu estou de licença 

pra tratamento de saúde e daqui a dois dias minha licença termina e eu ainda não estou me sentindo 

bem. Queria prorrogar a minha licença por mais dois meses, três meses.” Eu olhei. (ri) Achei a coisa 

meio estranha. “Tá bem. Apareça lá no serviço, vamos ver o que se pode fazer.” Mas, procurei tirar 

a ficha desse sujeito. Qual era a ficha dele. É que ele era médico e dentista. Então ele tinha um 

consultório lá no Alecrim, eh... e que funcionava até alta madrugada. Que ele tava licenciado  porque 

tinha... tinha violentado uma funcionária que foi ao consultório dele se submeter a uma inspeção de 

saúde e etc e tal. E que surgiu um escândalo e que ele estava respondendo inquérito por causa disso. 

E que ele entrou de licença  porque, quando um funcionário entra de licença, o inquérito é paralisado 

até o retorno do funcionário. E ele quer ver se consegue mais três meses pra ver se a situação se 

modifica e ele... 
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AA - Não responder ao inquérito. 

 

FM - Não. Não responder a conclusão do inquérito. Eu digo: “Ah! É isso? Então é.” (?) comigo e 

alguma coisa. Eu sei que no dia seguinte, ele foi lá e tal. Eu digo: “É, tá bem. Vamos ver, você... sabe 

quais são as obrigações de um funcionário que está licenciado.” Eu fui muito superficial pra não dar 

pista nenhuma a ele. Ele disse: “Ah, sei. Perfeitamente. Eh...” Eu sei que nessa mesma noite, eu reuni 

a Junta Médica, fui lá ao consultório dele. Cheguei lá (ri) ele tava funcionando. Nessa época era 

terminantemente proibido, que um funcionário, licenciado, exercesse qualquer atividade. De maneira 

que, diante daquilo, digo: “Olha, meu caro. Você é (?).” Ele então, ficou indignado: “Não e tal, doutor. 

Eu tô aqui, mas amanhã...” “Não. O problema não é amanhã não. O problema é hoje. O amanhã é 

outro dia, outra coisa e tal, etc.” (ri) De maneira que eu, ali, cancelei a licença dele. Cancelei a licença 

dele. Ele foi querer assumir. O inquérito prosseguiu e ele foi exonerado até do Serviço Público. Muito 

bem. O mais importante para mim é isso. E esse sujeito era meio... Inclusive, era da L.B.A. Legião 

Brasileira de Assistência, também era médico da L.B.A. E um médico que trabalhava comigo, porque 

eu tinha vários médicos no serviço, porque era um serviço de certo vulto. Expurgo de avião. 

Possibilidade de reinfestação de Anopheles gambiae. A... o... Adhemar Dutra... Não é? Bem. Era o 

chefe dele. Mas ele era um sujeito tão louco que, esse médico que era do Serviço... Aí eu já tinha 

saído de Natal. Já tinha vindo aqui pro Rio. Quis enquadrar ele. Suspendeu ele por três dias. Domingo 

ele aí foi à casa desse médico, teve uma discussão com ele. Atirou no médico e atirou na mulher do 

médico. O ferimento do médico era mais grave do que o ferimento da mulher, mas... cavalheiro é 

cavalheiro, né? Aí, apesar dos médicos do pronto socorro quererem atender primeiro ele, ele disse: 

“Não. Enquanto não atender a minha mulher, eu não permito que me atenda.” Resultado, a mulher se 

salvou e ele morreu, né? Quer dizer, um sujeito desses, que mata porque foi suspenso por três dias, 

ele não podia perfeitamente ter me fuzilado? Eu me safei de uma... tremenda!  

WH - É verdade. 

 

FM - Muito bem, eu vou...  
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Data: 08/02/1996 

 

 

Fita 5 - Lado A 

 

 

AA - Entrevista com o dr. Fausto Magalhães da Silveira. Estamos aqui, as pesquisadoras: Wanda 

Hamilton, Ana Beatriz Almeida e Cristina Barbosa. Hoje é 8 de fevereiro de 1995, a fita nº 5. Então, 

retomando agora, dr. Fausto, a gente parou a última entrevista conversando sobre o Serviço de Febre 

Amarela da Rockefeller. Aí, antes da gente entrar no seu dia-a-dia do serviço, a gente queria conversar 

um pouquinho com o sr. sobre o cotidiano maior do Serviço da Rockefeller. O sr. podia contar um 

pouquinho pra gente como é que foi a entrada da Rockefeller aqui no Brasil, pra cuidar da febre 

amarela? Quais eram os pontos que tinham mais casos de febre amarela, quais eram os pontos mais 

críticos? A Rockefeller tinha um plano geral de tratamento da doença ou não? Eu queria que o sr. 

conversasse um pouquinho sobre isso com a gente, sobre essa distribuição da febre amarela no país e 

como é que a Rockefeller tratava disso? 

 

FS - Esta pergunta, é uma pergunta muito genérica e que pra dar uma resposta completa, eu tenho 

que fazer uma recapitulação total de toda a atividade da Fundação Rockefeller desde que foi instalada 

no país. A febre amarela, em 1923, parece, surgiram fases de febre amarela no país que tinham sido, 

digamos, não extinta, mas tinha deixado de ser preocupação com a Campanha de Oswaldo Cruz. Que 

foi de 1903 a 1907. De 1903 a 1907, surgiram milhares de casos de febre amarela entre o Rio de 

Janeiro e o Distrito federal. Com a Campanha de Oswaldo Cruz, batizada de (Ensinamentos de 

Gurga?), foi um americano que conseguiu erradicar a febre amarela em Cuba, isso 1901. Esse 

(Gurga?) eu sempre digo que foi o precursor do Soaper. Vocês já ouviram falar no Soaper, não é? 

 

AA - É. Fred Soaper, né? 

 

FS - (Gurga?) foi o precursor de Soaper que eu considero o (Gurga?), um dos maiores sanitaristas 

que o mundo conheceu. Sobre o problema da febre amarela, é bem verdade, que o (Lauro?) era o 

máximo... de Juan Carlos (?). Ele é que foi o homem que descobriu a responsabilidade, digamos, do 

Aedes aegypti, na transmissão da febre amarela. Esse (?). E isso quando? Em 1881. Veja como são 

as coisas. (?) em 1881 já tinha todo um esquema da possibilidade de haver um surto de febre amarela. 

Ele dizia com muita propriedade, que : “Para haver febre amarela, é preciso: 1º, que haja uma pessoa 

doente de febre amarela, em determinado período da doença. Esse período da doença é de três a cinco 

dias. 2º, que haja um mosquito capaz de transmitir, depois também de alguns dias, em que o mosquito, 

após o reparceamento com o vírus da febre amarela, tenha o desenvolvimento, ele está em  condições 

de picando uma pessoa não imunizada, ... Isso em 1881. E eu, costumo dizer,  que (?), em 1881, 

decretou a pena de morte  ao Aedes aegypti. Mas ele não tinha poder pra executar essa teima. E essa 

teima de morte, que (?) mostrou e viu, pena de morte, só foi executada em 1901, mais ou menos. Mais 

de 18 anos depois. E aí, eu falo, quantas centenas de milhares de pessoas morreram porque os 

americanos, uns bananas (?), não quiseram acreditar na teoria de (?). Eu tenho ali, eu vou encontrar, 

o trabalho de (?) de 1881. É exatamente isso que eu estou dizendo. E ele com sua modéstia, no título 

do artigo diz: “O hipotético transmissor da febre amarela.” Não tem nada de hipotético, ele é efetivo, 

absoluto. Mas ele, nesse artigo que eu tenho aí, datado de 1881, ele se refere ao hipotético. Mas foi 

uma luta danada, porque em 1882, se não me engano, houve uma Conferência de Saúde lá em 

Washington. Conferência Nacional, pra tratar exatamente da contagiosidade da febre amarela. Existia 
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um grupo que achava que a febre amarela era uma doença contagiosa. Era um contágio direto e isso 

e tal. E o outro grupo, que era praticamente só o (?) (ri), que achava era uma doença transmitida pelo 

mosquito. Muito bem. Ele, certamente, ridicularizaram ele. Agora estou meio perdido assim. Me 

esquecendo de alguma coisa. Mas quando ele fazia referência a esses episódios, em vários encontros 

dizia, marcaram o pronunciamento de (?) naquela hora, que todos nós sabemos quando há um 

congresso, na hora do pipi (ri). Na hora do pipi foi que o (?)... o auditório quase vazio, ele falando, 

falando, ninguém deu a menor importância a ele. Mas a sina do (?) era não ser ouvido. Ele, anos 

depois, voltou novamente e tal. Em 1884, parece, mais ou menos, ele apresentou ao presidente dos 

Estados Unidos um plano para o controle do Aedes aegypti. Mas, ninguém deu a menor confiança. O 

que eu sei, pra resumir a história, em 1881... 1890, Cuba era ocupada pela Espanha, era um país 

espanhol. E os americanos resolveram expulsar os espanhóis de Cuba. Eu acho que bastava um 

pelotão, porque os espanhóis não tinham noção do seu poderio. Mas, não! O americano é exagerado! 

Parece que jogaram 50 mil homens em Cuba. Aí, (ri) os espanhóis sairam, como sairiam, como eu 

disse, de qualquer modo, com... ½ dúzia de homens. Muito bem. E existia... Não sei como é o nome 

do chefe do Serviço Médico dos Estados Unidos. Era (??), parece. Era um nome assim, depois a gente 

vai checar isso direitinho. O que eu sei é que esse chefe do Serviço achava que era o... o... ... o icteróide 

era um bacilo e pediam ao chefe do Serviço Médico que foi pra Cuba com as tropas, pra ele investigar 

esse ..., esse germe. E existia um outro italiano que era, um era (?), outro não sei que, mais ou menos 

coisa parecida, que achava que era o bacilo icteróide hemorrágico. O que eu sei é que esse americano 

que era (hemato-patologista?), eh... Walter Reed... 

 

WH - Walter...? 

 

FS - Reed. 

 

WH - Reed? 

 

FS - Reed. R-e-e-d , parece. Walter Reed. Eu acho. Eu vou checar. É muito difícil eu guardar essas 

coisas assim. Eu sei bem, o que eu posso adiantar é que ele era um sujeito, um hemato-patologista de 

valor e isso e tal, etc. Fez várias autópsias e não encontrou nenhum dos dois bacilos que eles julgavam 

que eram responsáveis pela... E começou a morrer americano lá em Cuba. Porque grassava uma febre 

amarela endêmica em Cuba. E essa febre amarela endêmica, como praticamente toda a população de 

Cuba, estava praticamente imunizada porque tinha tido forma (?) de febre amarela. Aí quando 

chegava um estrangeiro e tal etc, ele não resistia. De maneira que, diariamente morria cinco, seis, oito 

americanos. E aquilo, deixou os americanos inteiramente desorientados. Tanto que, esse  Walter Reed 

foi aos Estados Unidos, pra pedir autorização pra procurar o (?). O (?) já estava com 60 e muitos anos, 

quase 70 anos. (ri) 60 e tantos anos pra aquela época, era um velho engelhado no fim da vida. E o (?), 

que era uma pessoa muito compreensiva, deu todas as explicações a ele como ele devia proceder. E 

guardando as devidas proporções, é o mesmo que nós, 40 anos depois ou 30 e tantos anos depois, 

fizemos aqui na febre amarela. Quer dizer, na casa dos focos, em todos os prédios, isso e tal, pá, pá, 

pá! E esse (Gurga?) que era um sujeito ultra organizado, formidável, ele seguiu à risca. E nas 

memórias dele, que eu não sei se ainda vou encontrar isso, ele dizia: “Eu obedecia às instruções do 

(?). Mas não acreditava que um procedimento tão simples, fosse capaz de resolver um problema tão 

complicado como era a epidemia de febre amarela. Mas 3 meses depois, eu verifiquei que ele tinha 

toda a razão, porque com menos de um ano, com 8 meses praticamente, deixou de aparecer febre 

amarela. Aqui, desliga aqui um pouco porque eu vou... (pausa na gravação) Voltando ao problema da 

febre amarela... de 1903 a 1907, o Oswaldo Cruz fez a campanha aqui no Rio de Janeiro. E, como o 
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Brasil se resumia, praticamente, nas cidades importantes como o Rio e... eles não deram muita 

importância ao que estava ocorrendo em outras áreas do país. No norte, nordeste. Mas, a coisa foi se 

desenvolvendo a tal ponto, que a Fundação Rockefeller mandou um técnico aqui, fazer um 

levantamento pra saber da situação aqui do Brasil. E ficou constatada a presença, não só de Aedes, 

como de febre amarela em praticamente quase todo o litoral do país. 

 

AA - Isso foi mais ou menos em que época? 

 

FS - Isso em 1900 ...23, se não me engano. É, mais ou menos em 23, 22... Surgiram várias... E 

Oswaldo Cruz, além do controle que ele fez da febre amarela no Rio de Janeiro, ele foi convocado 

também para o norte. Ele esteve em Belém, em Manaus e na área... na beira do Aymoré. E fez um 

serviço razoável, né? Ele angariou grande prestígio, principalmente em Belém. Porque em Belém 

havia uma epidemia muito séria de febre amarela. E apesar dos pesares, ele traçando um programa 

de apoio mais aperfeiçoado, onde você gasta  em visita de casa em casa, ele controlou a febre amarela 

nessa área. ... Em 1900... em 1929 foi que a febre amarela assinou o primeiro contrato para a criação 

do Serviço de Controle... Referia-se ao controle da febre, do aedys aegypti. Isso em 1900... 

 

WH - Que foi o governo brasileiro e a Fundação Rockefeller que assinaram? 

 

FS - É, é. O governo brasileiro e a Fundação Rockefeller. Mas nesse primeiro contrato a febre amarela 

se responsabilizou por (?) no nordeste e norte. A partir da Bahia até o norte do país. E, a parte do 

Espírito Santo e Distrito Federal e o Estado do Rio, ficaram sob a responsabilidade do Departamento 

Nacional de Saúde. Acontece que o Serviço Federal era um serviço muito ineficiente. Tanto que, 

quando chegou fim do ano, a Febre Amarela já tinha instalado Serviço em todos os estados: na Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco... e por aí vai, Rio Grande do Norte, Ceará e tal, pá, pá, pá... Todo o 

Serviço estava funcionando. 

 

AA - E essa era área de responsabilidade da Fundação Rockefeller, né? 

 

FS - É. A área de responsabilidade da Fundação. E essa outra área, não tinha feito absolutamente 

nada. Aí foi feito um novo contrato e a Febre Amarela ficou com a responsabilidade de controlar todo 

o país. Houve duas exceções: a primeira exceção foi o Distrito Federal, que ficou sob responsabilidade 

da Saúde Pública Federal ; e o estado de São Paulo, que sempre se julgou um absoluto em tudo e tal, 

assumiu a responsabilidade de fazer o seu controle. Isso em 1900... e 29, o contrato foi..., é 29, 30. O 

que eu sei é que a situação foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo até que surgiram casos de 

febre amarela em áreas que não existia Aedes aegypti. É a febre amarela silvestre. Mas não foi muito 

difícil o pessoal se convencer que poderia existir a febre amarela sem a presença do Aedes aegypti. 

Quem primeiro detectou essa possibilidade foi o Adolpho Lutz, lá de São Paulo. O Adolpho Lutz não 

achava que existia, mas os técnicos, inclusive, da própria Fundação, achavam que não era possível 

existir febre amarela sem aquele vetor, básico, fundamental, que era do Aedes aegypti estivesse 

presente. Tanto que em várias áreas, foi detectada a presença de febre amarela silvestre e a Fundação 

não ia lá (ri) (pra ver de que espécie?) etc e tal, etc, não encontrava o Aedes. E às vezes não encontrava 

mesmo porque as condições climáticas não permitiam a presença do Aedes aegypti. E, a presença da 

febre amarela silvestre, só foi realmente admitida, numa epidemia no Vale do Canaan, lá no Espírito 

Santo. 

 

AA - Vale do...? 
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FS - Vale do Canaan. 

 

AA - Canaan. 

 

FS - No Vale do Canaan. E essa epidemia lá no Vale do Canaan, antes, tinha estado no Vale do 

Canaan, tinha... constatado não, porque tinha mostrado a presença de casos de febre amarela, mas o 

Serviço não admitia isso, não aceitava, fazia pesquisa do Aedes aegypti e não encontrava o Aedes 

aegypti e... Até que surgiu um médico, Álvaro Melo, que depois passou a integrar a equipe da 

Fundação Rockefeller. 

 

AA - Dr. Álvaro Melo. 

 

FS - Álvaro Melo. Esse Álvaro Melo, que era médico lá do espírito Santo, um sujeito interessado 

nesse problema, aí fez um (peão?) fazer, coletar fígado para o exame hemato-patológico. Coletou, 

mandou para o laboratório e foi confirmado febre amarela. (ri) Aí foi um escândalo, né? Era 

finalmente febre amarela. Quando surgiu a febre amarela silvestre, aí eles entenderam, acertadamente, 

que só existia uma possibilidade de controlar essa febre amarela silvestre, que era a vacinação. Não 

é? O único meio capaz de controlar a febre amarela silvestre é uma vacina que seja eficiente, segura, 

sem perigo e com possibilidade de diminuir, rapidamente. Toda essa área considerada de febre 

amarela, foi vacinada. Do contrário, não era absolutamente possível.  

 

WH - Deixa eu ver se eu entendi, dr. Fausto. Até aquele momento, a febre amarela se distribuía 

basicamente, era uma febre amarela urbana controlada pelo combate ao mosquito, né? Quando se 

constata febre amarela silvestre é que se pensa na produção da vacina já pra controle da doença em 

áreas rurais. Não é isso? 

 

FS - É. Em áreas rurais e silvestres. 

 

WH - Semi rurais. 

 

FS - Basicamente silvestre. Porque essa febre amarela é uma febre amarela que ficou constatada, que 

ela só aparecia em áreas silvestres onde havia epizootias, onde havia morte de animais silvestres 

suscetíveis à febre amarela e posteriormente como eu disse, com exame hemato-patógico para 

confirmar a presença da febre amarela nessas áreas silvestres. Porque até então, em todo mundo, 

ninguém admitia a possibilidade da febre amarela silvestre. A febre amarela silvestre foi detectada, 

provada e tal, aqui no Brasil. De maneira que... 

 

WH - Aí se pensou na vacina, né? 

 

FS - Aí sim. Pra contar o negócio da vacina é muito longo. Porque tem uma série de coisas, de 

fracassos e êxitos e isso e tal, pá. Até que surgiu a vacina com o vírus 17 E. Era considerado um vírus 

tal. Mas esse vírus 17 E, aí eu já tomei parte inclusive, numa vacinação dessas. Era muito perigosa, 

muito perigosa. Causou inclusive algumas mortes. De maneira que, aquilo não contentava. Mas eles, 

os técnicos do laboratório, continuaram a procurar um vírus capaz de substituir esse e surgiu então, o 

vírus 17 D. Que é a vacina hoje utilizada. Isso desde de 1936, mais ou menos, 37. 
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WH - Todas essas pesquisas, dr. Fausto, eram feitas no... a febre amarela já instalada no que era 

Instituto Oswaldo Cruz, não é isso? 

 

FS - É. Era lá. 

 

WH - Quer dizer, o sr. poderia dizer então, que nessa época, a febre amarela tinha duas vertentes: 

uma que era a parte de produção e pesquisa de vacina, né, e outra que era a parte de controle de 

mosquito mesmo, né? 

 

FS - É, de mosquito e depois de vacinação. Na vacinação. 

 

WH - É. Mas até esse momento a vacina estava em teste ainda, né? Quer dizer, a vacina foi testada 

em população no Brasil, né? 

 

WH - É, no Brasil e na África também. 

 

WH - Na África. 

 

FS - É, no Brasil e na África. (ri) Geralmente essas coisas são testadas nos países subdesenvolvidos 

em que a vida humana não tem tanto valor. E na realidade, inclusive os próprios técnicos da Fundação, 

se submeteram arriscando a sua vida em testes. Até um morreu, parece que foi um... Lancaster... Eu 

vou, eu vou procurar... 

 

WH - Lancaster? 

 

FS - Não sei. Eram cinco técnicos que vieram aqui pro Brasil para estudar a possibilidade do controle 

dessa febre amarela silvestre. Agramonte... Eu depois vejo. Eu não me recordo assim. Se eu tivesse 

encontrado o meu material... 

 

WH - É, guardar nomes é mais difícil, né? 

 

FS - ...(??). Se eu já tivesse encontrado o meu material, eu aí teria (ri) recapitulado direitinho e dava... 

 

AA - Mas aí um deles se ofereceu pra fazer essa vacina? 

 

FS - Vários! Vários. Eu vou, eu vou olhar isso com mais atenção. Não há dúvida que eles fizeram 

uma parte muito importante. O (Chanon?), esse (Chanon?), esse (Chanon?) foi um sujeito formidável 

aqui. Esse (Chanon?) saindo um pouco, ele dizia aqui que foi ele quem encontrou o Anopheles 

gambiae, o (Chanon?). O (Chanon?) se submeteu à vacinação contra a febre amarela. Ele era um 

sujeito muito importante nos programas de Saúde pública, olhando esse aspecto da febre amarela. 

Mas nós estávamos ...? 

 

WH - O sr. tava contando da febre amarela silvestre e o começo da produção das pesquisas pra 

produção de uma vacina. E eu lhe perguntava se isso já se tinha montado dentro do que era o Instituto 

Oswaldo Cruz, né? Toda essa estrutura de pesquisa e produção de vacina, quando começou, já 

começou lá no Instituto Oswaldo Cruz? 
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FS - Ah! Já começou lá. 

 

WH - Foi aí que se incorporaram também vários técnicos e médicos brasileiros, né, essa equipe, de 

produção, de pesquisa. 

 

FS - Sim. A equipe de produção, claro que não poderia parar e vários outros trabalharam. Mas 

realmente, quem incentivou, quem mostrou, quem avançou nessas pesquisas foram esses técnicos 

americanos, na produção da vacina. Mas, quando a gente olha, hoje, a vacina que é de uma eficiência 

fantástica, porque tudo isso é medido, o indivíduo se vacina, 10 ou 15 dias depois pode se submeter 

a uma prova de proteção e fica constatado que ele está realmente imunizado. De maneira que, quando 

a gente vê que ainda existem centenas e centenas de casos de febre amarela silvestre, é que mostra a 

ineficiência e a incapacidade desse Serviço. Eu sempre falo e vou tornar a falar aqui, porque é muito 

fácil de se compreender. Qual é a população alvo pra ser vacinada contra a febre amarela? A pessoa 

não deve olhar se é zona é uma epizootia, se é zona constada de morte de pessoas, nada disso! Qual 

é a população alvo? No meu entender, em primeiro lugar, é a população indígena. Que vive na mata 

por força da sua formação cultural, enfim, dos seus antepassados. Essa, é a população alvo, digamos, 

número um. Qual é a segunda população alvo? Aqueles grupos que vivem na mata e que tiram o seu 

sustento, mantém a sua família e, realmente, muitas vezes eles nascem, vivem e morrem, morrem 

porque todos nós morremos, na mata. Mas a mata é o habitat deles, permanente. Segundo. Terceiro: 

são aqueles que ocasionalmente ou têm necessidade de trabalho ou de lazer. Tem muita gente que vai 

a passeio. Pergunte à febre amarela ou à Sucan, se eles algum dia se interessaram em fazer o 

recenseamento dessas populações. Nunca! O recenseamento está aí, na cara deles. O IBGE, que 

decenalmente, faz o recenseamento do Brasil, faz o recenseamento de toda a área silvestre, inclusive, 

de índios, de pessoas que vivem lá e tal, etc. Eu não posso compreender como é que a Febre Amarela 

não se interessa por esse recenseamento. Eles dizem: “Nós vacinamos 5 milhões... (ri) na área 

silvestre, no Amazonas, isso e aquilo, aquilo...” Mas quem, quando, como? Só se foram os grupos 

populacionais visados... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 5 - Lado B 

 

 

WH - Quer dizer, o sr. está dizendo sobre a continuidade da febre amarela silvestre hoje, né, e a 

incapacidade dos órgãos de Saúde Pública controlarem. Agora, na época da Fundação Rockefeller, 

né, quer dizer, mais ou menos em 36, 40..., toda essa parte de vacinação, o sr. pode contar mais ou 

menos, como é que se organizou esse setor, o sr. sabe? 

 

FS - Mais ou menos. 

 

WH - Teve contato? 

 

FS - Mais ou menos. 

 

WH - Quer dizer, eles foram efetivos no sentido de controlar a febre amarela silvestre em algumas 

regiões ou até no Brasil todo, né? Não sei. Queria que o sr. contasse um pouco da sua experiência. 
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FS - É que o problema, o problema da vacinação, existe inclusive um fato muito curioso, porque 

quando surgiu a vacina, nós não sabíamos, rigorosamente, o valor da vacina frente à imunidade que 

ela pudesse provocar não só a curto prazo como a longo prazo. O que fez a Fundação? Pouso Alegre, 

Minas Gerais. Mil metros de altitude. Não existe Aedes aegypti. Depois nós vamos conversar sobre 

isso. Não existe Aedes aegypti. Nunca, uma turma de vacinação tinha andado naquela área. De 

maneira que, era uma população inteiramente ausente de qualquer possibilidade de ter uma imunidade 

provocada ou pela doença ou pela vacina. A Fundação aí, resolveu vacinar 5 mil pessoas lá em Pouso 

Alegre. Fez uma vacinação maciça, escolhendo grupos etários, isso e tal. Muito bem. Quando 

concluiu a vacinação, fez a série de prova de proteção. Em 98 ou 99 %, estava imunizado das pessoas 

que tinham sido vacinadas, mostrando que a vacina realmente era eficiente. Esse 1 %, muitas vezes é 

até falha mesmo na aplicação da vacina. Né? 

 

WH - Teve gente que morreu... 

 

FS - Hem? 

 

WH - ...por conta da vacina? Teve gente que morreu por causa da vacina? 

 

FS - Não. Nessa não. Na outra houve. 

 

AA - É. O vírus tipo 17 A é que foi complicado, né? 

 

WH - Na...na... ... Dezes... 

 

AA - Né? Que o sr. falou que o primeiro vírus... 

 

FS - 18. 

AA - O 18 A é que tinha sido mais complicado. 

 

FS - É, é. 18 A. O 18 houve vários casos de morte. Eu mesmo tinha parte inclusive, num tipo de 

vacinação, que fui surpeendido com casos, inclusive, de morte de vacina. 

 

AA - Mas nesse caso... 

 

FS - Mas nesse caso, eu não tomei parte nessa experiência não. 

 

WH - O sr. chegou a trabalhar vacinando as populações? Quando o sr. trabalhou na Rockefeller? 

 

FS - Vacinei muita gente! Não foi pouca não. Vacinei bastante gente. Bem, mas, voltando ao 

problema lá de Pouso Alegre. Logo depois da vacina foi feito o teste de proteção. Um ano depois foi 

feito novamente o teste de proteção, 90 e tantos % e tal, etc. Mais um ano e tal, etc. E eles continuaram 

fazendo teste de proteção pra saber se realmente a vacina era eficiente, até o 17º ano. 

 

AA - Nossa! 

 

FS - É. 17º. E, sempre com aquele rigor técnico. Porque realmente os americanos, tem um rigor 

técnico muito aprimorado. E eles só fazem proteção dos 5 mil, de pessoas que nunca tinham saído lá 
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de Pouso Alegre. Qualquer pessoa que tivesse andado fora de Pouso Alegre, podia ter se infectado e 

aquela prova de proteção positiva, ser reflexo não da vacina e sim desse comportamento dele, etc. Em 

resumo, 17 anos depois, todas as pessoas que foram submetidas à prova de proteção, estavam com a 

sua imunidade assegurada. Resultado, é evidente que em mais de 20 anos, a vacina contra a febre 

amarela produz um efeito seguro. E eu não sei porque, as organizações sanitárias internacionais, dão 

apenas 10 anos, o prazo de imunidade da vacina contra a febre amarela. Não entendo. A vacina contra 

a febre amarela, de acordo com o regulamento internacional, é de 10 anos, quando ficou provado que, 

pelo menos 17 anos e 6 meses, 17 anos e 7 meses, a vacina é altamente eficiente. E, se há alguma 

melhora na fabricação da vacina, hoje eles fabricam vacina com muito mais eficiência do que 

fabricavam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. 

 

WH - Ou 50 anos atrás, né? 

 

FS - É. Ou 50 anos atrás. Uma coisa lógica. Mas, bem, falando sobre a Fundação. ... Depois desse 

comportamento, negócio de São Paulo, de norte, sul, etc; eu viajei nessa época em vários estados. 

Trabalhei no Paraná. Trabalhei no Estado do Rio. Trabalhei em Santa Catarina. E finalmente, fui para 

o Rio Grande do Sul, (???) (ri). 

 

WH - A sua esposa? 

 

FS - É. E eu, no Rio Grande do Sul, praticamente fui eu, que instalou o Serviço lá. Como em Santa 

Catarina também. De maneira que eu conheço aquilo muito bem. 

 

AA - Mas antes da gente entrar no seu cotidiano em serviço... 

 

FS - Mas não é meu cotidiano não. Esse é da febre amarela. 

 

AA - Isso. Da febre amarela, é. Mas é que a gente vai tentar seguir um pouquinho como é que foi o 

seu primeiro trabalho com febre amarela, que o sr. foi pro Paraná, né, e a sua ida pra São Paulo. A 

gente podia só fechar a coisa geral da Fundação Rockefeller, pro sr. falar pra mim se o sr. concorda 

ou não, o que o sr. acha de uma opinião que o Odair Franco faz da Fundação Rockefeller, de que ela 

não tinha um plano de trabalho geral. Que ela atuava de forma isolada na área que tinha infestação, 

né? Era assim que funcionava? Quer dizer, o sr. também sentia falta desse plano geral, achava que 

isso atrapalhava? Como é que era esse cotidiano de trabalho? 

 

FS - Não, mas eu acho que há um equívoco aí. O Odair não defende essa tese aí não. O Odair defende 

a tese de que só começou a ser ventilado a possibilidade da erradicação do Aedes aegypti, se não me 

engano em 1900... e 42. Praticamente na época em que a Fundação se desligou. 

 

AA - Estava saindo da febre amarela. 

 

FS - Mas não é, ele não diz... 

 

AA - Não. Ele diz que ela atuava de uma forma, nas áreas de infestação, de uma forma mais pontuada, 

que não tinha um plano geral pro combate à febre amarela. 
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FS - Não. Não. Eu acho que não. Eu tenho impressão que eu tenho até o livro do Odair aí... eu vou 

procurar. 

 

AA - Porque aí a gente podia entrar então, como é que foi o seu primeiro trabalho na febre amarela... 

 

WH - Eu queria, antes de entrar nesse assunto, que o sr. contasse, dr. Fausto, como é que se organizou 

a Fundação Rockefeller, a estrutura da organização do Serviço de Febre Amarela. Quem era o chefe 

de tudo isso, como é que se organizavam as áreas, enfim... Pra gente ter uma noção de como é que 

funcionava a estrutura do controle de febre amarela aqui, no Brasil. 

 

FS - Bem, a estrutura funcionava do seguinte modo: existia aqui no Rio de Janeiro o que se chamava 

escritório central. Esse escritório central da febre amarela era chefiado inicialmente pelo Soaper, 

primeiro o (?) e depois o Soaper que foi durante muitos anos, até o final, o diretor do Serviço de Febre 

Amarela. Além do Soaper e do (?), existiam dois chefes do Departamento Nacional de Saúde, que 

embora a função deles específica, fosse o controle do Distrito Federal, que o Sérvulo Lima e o 

Valdemar Antunes. 

 

WH - Sérvulo Lima... e Valdemar Antunes. 

 

FS - É. Sérvulo Lima e Valdemar Antunes. E eles recebiam missão para inspecionar as demais áreas 

do país. Além dessa chefia, existiam setores regionais. Quais eram os setores regionais? O primeiro, 

do norte,  que abrangia o estados: do Pará, Amazonas, Território do Amapá e até Rondônia. Amapá... 

e aqueles outros territórios ali. Bem,... 

 

WH - Roraima, Acre... 

 

FS - Roraima, Acre... e até Rondônia. Era o setor norte. Depois tinha o setor nordeste. Esse setor 

nordeste, a sede era em Pernambuco. Abrangia os estados, eu tenho impressão que: o Piauí..., o 

Maranhão era... setor norte. 

 

WH - Norte. 

 

FS - É. Maranhão. O nordeste vinha do Piauí até o estado... do, da Bahia. Setor nordeste. Depois tinha 

o setor sul. Esse setor sul, embora a sede fosse em São Paulo, e o serviço ainda não tivesse, digamos, 

atuação direta em São Paulo, abrangia os territórios do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina... 

e eu tenho impressão que era no Paraná mesmo, não era em São Paulo não. A sede... 

 

WH - A sede era no Paraná. 

 

FS - Eu não sei direito, parece que era no Paraná. E tinha o setor centro-oeste, com sede em Belo 

Horizonte. Abrangia os estados de: Minas Gerais, Mato Grosso, ... É. Minas Gerais, Mato grosso. 

Não sei se Rondônia fazia parte. 

 

WH - Goiás? 

 

FS - Hem? 
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WH - Goiás. É. Goiás. (??). Enfim, a estrutura, como você disse, era essa. O chefe geral, como eu 

disse, o Soaper, o (?), os chefes regionais, tal e etc. E depois tinha as chefias dos estados. Cada estado 

tinha um diretor estadual, um chefe estadual. Em linhas gerais era essa estrutura. 

 

WH - Agora, dr. Fausto, essa estrutura, ela funcionava de que maneira? Quer dizer, a gente falou da 

estrutura e eu queria que agora o sr. me explicasse, a decisão vinha do direção central e ela ia para os 

estados e os estados se transformavam em executores dessa decisão, que eram os que tinham relação 

mais direta com os guardas, com toda parte de... população... 

 

FS - Existia uma ligação muito estranha. Porque todos os médicos do Serviço eram obrigados a fazer 

diário. E esse diário era exigido, era obrigatório e todo mundo tinha que fazer. Nesse diário ele 

contava a sua vida no Serviço, durante uma semana. Sábado ele encerrava o diário, datilografava 

aquele negócio. Mandava para o escritório dele, onde ele estava submetido à chefia imediata. E essa 

chefia imediata, depois de ler e anotar coisa e tal, mandava pra direção geral. De maneira que a direção 

geral... 

 

WH - Quer dizer, esse diário era só o médico que tava em campo que escrevia ou todos os médicos? 

 

FS - Todos os médicos. Todos os médicos... 

 

WH - Chefes de regiões, chefes de estados... todos eles... 

 

FS - Todos eles... De maneira que eu, por exemplo, eu estava no setor sul, o meu chefe era São Paulo, 

mandava pra São Paulo, ele lia o meu diário e o diário dele, ele fazia crítica, dizia qualquer coisa, isso 

ou anotava nas margens do meu diário coisas favoráveis ou desfavoráveis. Enfim, o critério era dele, 

não é? E ele mandava isso pra aqui pro Rio. E aqui no Rio, por sua vez, era examinado isso e aquilo. 

O chefete lá maior, que tinha o seu o seu staff , muitas vezes, tinha autonomia completa sobre todos 

os setores, poderia mandar diretamente daqueles que participaram, um sujeito pra me entrevistar, pra 

me imprensar, lá no Rio Grande do Sul. Sem nem dar confiança ao meu chefe imediato porque... a 

estrutura era essa, era um chefe... é com o chefe, ele é quem manda, o resto tem que obedecer. 

 

WH - E a relação com o governo, com  a Saúde Pública do Brasil? Tinha algum atrito, chegou a ter, 

ou não havia nenhuma intervenção do governo federal na Saúde pública... 

 

FS - Nenhuma. Nenhuma. Muito pelo contrário. O governo federal dava todo apoio à Fundação 

Rockefeller. Todo. Total e completo. Tanto que nós recebíamos, em linhas gerais, as seguintes 

instruções: era muito comum haver, primeiro, recusa de visita. Visita era uma coisa muito banal 

porque em 5 minutos, como dizia um colega meu, Tolentino de Carvalho, bom sujeito, formidável 

ele. (ri) Um homem de 1 metro e 90 de altura, forte, tal, isso...  Ele me dizia: “Fausto, você, embora 

não seja tão forte como eu, mas tem a mesma estrutura. Você chega numa casa pra receber uma visita 

como? Dentro de um carro. Último tipo.” Porque a Fundação agia com a cabeça, os carros 0Km, eram 

mandados para os médicos que realmente estavam na linha de frente. Porque ela sabia... 

 

AA - Ham, da importância da apresentação. 

 

FS - ...da apresentação. Segundo: a Fundação exigia que você se vestisse a caráter: paletó, gravata, 

isso e tal e pá, chapéu. Todo completo. Terceiro: não só o motorista como o guarda-chefe geral, que 
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parecia um general de 4 estrelas, o médico sempre viajava com um guarda-chefe geral. Que era, 

digamos, no trabalho de campo, a segunda pessoa. 

 

WH - Era o médico e depois o guarda-chefe geral. 

 

FS - Isso. O guarda-chefe geral. E o motorista. Quando você chegava numa casa, parava, saltava o 

motorista, abria a porta. Você não abre a porta, quem abre a porta é o motorista. Se tivesse alguém na 

porta, (ri) aí você ficava logo doido, né? 

 

WH - Aí descia o médico e o guarda-chefe com aquela roupa de general... 

 

FS - É. O o guarda-chefe era com aquela roupa de general. Esse, com roupa de general, ele ia na 

frente. Primeiro. Quando o motorista dizia: “O dr. e tal, etc, quer fazer uma entrevista com a dona da 

casa.” O sujeito ia dizer que não ia entrar. (ri) Claro, nunca! Aí chegava, dizia, explicava e tal. E você 

já previa aquilo mesmo no serviço. “Não admito que tenha sido um mal entendido. Essa gente não 

tem cultura, não tem conhecimento. Muitas vezes houve uma coisa, interpreta diferente. Eu sei que a 

sra. não vai absolutamente criar...” “Ah, não! O sr. pode entrar e o guarda...” Bom, a visita, recusa de 

visita, era uma coisa, uma barbada, como se dizia... se diz hoje. Depois tem recusa da petrolização 

dos depósitos. Qualquer depósito com, com... foco de (?), tinha que ser petrolizado. Aí a coisa já 

encrencava um pouco, porque às vezes era filtro e isso, mas... 

 

AA - E se o guarda percebesse que tinha uma resistência da população, aí ele comunicava isso pro 

médico e era o médico em pessoa quem ia resolver? 

 

FS - É. Ele tinha instrução de não discutir.  

 

AA - Não discutir. 

 

FS - Apenas: “Ah, tá sra. e tal, etc... Eu vou comunicar. Enfim, como a sra. é a dona da casa, é quem 

manda.” Eles estavam instruídos pra não criar problema, nenhum problema de um guarda com 

qualquer dona de casa, o guarda ia levar na cabeça, não é? Ao passo que, essas instruções, eram 

rigorosamente obedecidas. Petrolizadas. Mas chegou uma época que o serviço resolveu partir pra 

violência. Aí já era violência. Todo depósito com foco de (?), tinha que ser quebrado. (???) pra 

quebrar. Aí a coisa encrencava. Encrencava, mas você... 

 

WH - Isso é na época da Rockefeller ainda? 

 

FS - É, na época da Rockefeller. Não foi isso que você perguntou? 

 

AA - É. Como é que era o cotidiano de trabalho na Rockefeller. 

 

FS - O cotidiano de serviço na Rockefeller. De maneira que você aí, ia lá quebrar o pote (ri), o negócio 

vai ser complicado. Chegava lá, o chefão da casa já tava lá, você tinha que ter tranqüilidade: “Não, 

sr. não vim. Eu apenas quero lhe dizer o seguinte: eu não discuto nem o mérito. Mas você quer ficar, 

vai. Eu não discuto. Se lavando o pano, se isso resolve. Mas a instrução do Serviço e eu como 

funcionário do Serviço, sou obrigado a obedecer às instruções que recebo. Porque no dia que eu achar 

que aquilo é um absurdo, que eu não devo obedecer, me desligo do Serviço. Mas enquanto eu estiver 
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no Serviço, sou obrigado a cumprir as ordens.” “Ah! Porque aqui não entra!” Eu digo: “Ah, o caminho 

que eu vou seguir é esse. Eu daqui vou ao chefe de polícia.” “Ah, o chefe de polícia é meu amigo! É 

meu padrinho, da minha filha, e tal ,etc.” (risos) “Tá bem. Se o chefe de polícia é seu compadre, etc, 

eu vou à autoridade maior. Vou ao prefeito, vou...” “Ah, o prefeito, e tal...” (ri) “Vou ao comandante 

do exército aqui.” “Ah, o comandante do exército  aqui não tem, é o sargento...” Aí eu digo: “Mas 

não é o comandante do exército da área. É o general, o coronel, etc.” Porque eles, nós sabíamos, têm 

instrução do governo de fazer cumprir o que a Febre amarela determina.” Mas o sujeito já vacilava 

um pouco. 80, 90 %  ficava nessa ameaça. Aí o sujeito concluía: “Porque o sr. não se iluda. O Serviço 

de Febre Amarela é um serviço que tem todo o apoio do patrão maior que é o Getúlio Vargas. E, o 

Getúlio e a Febre Amarela, estão convictos que no dia, no dia, que ela não possa cumprir o que o 

delegado seu... O delegado, no caso, eu, não tenha força pra agir de acordo com as instruções, ela 

encerra no outro dia, as suas atividades aqui no Brasil. Eu lhe pergunto: Você tem força pra fazer o 

serviço, serviço de (?) como esse aqui?” O sujeito diz logo (ri): “Ah, não. Não sei que...” Resultado, 

eu nunca cheguei ao ponto de precisar de ir ao Getúlio, pro Getúlio determinar que um general 

daqueles qualquer, porque ele determinava, com ele não tinha conversa não. Ele estava resolvido a 

controlar e erradicar a febre amarela. De maneira... Isso, digamos, nesse setor de visita. Ainda tinha 

coisa pior. Sabe o que é o pior de tudo? É fazer a viscerotomia. Fazer a viscerotomia. Eu 

pessoalmente, fiz inúmeras viscerotomias na base da força. Porque, é chato você ficar dependendo 

do seu chefe pra tomar providência nisso. Eu me recordo, uma das vezes, lá em Nova Exú. Me recordo 

até do nome da cidade. Conhece Nova Exú?  

 

WH - Não. 

 

FS - É zona de maior crime de morte. 

 

AA - Hum, zona braba. 

 

WH - O maior o quê? 

 

FS - Obituário...  

 

AA - Crime de morte. 

 

FS - Crime de morte. De maneira que, eu recebi um telegrama do nosso... 

 

WH - Isso é Ceará, né, dr. Fausto? 

 

FS - É fronteira de Pernambuco com Ceará. Lá perto do Crato, de não sei que, naquela zona. Porque 

Pernambuco (??). Eu acho que lá era zona até contestada, ninguém sabia se era... (ri) 

 

WH - Se era Pernambuco ou se era Ceará. 

 

FS - ... ou se era pior ainda. De maneira que eu recebi, eu digo: “Ah! Vai ser uma coisa doida! (ri) 

Vamos embora!” Cheguei lá mais ou menos às 5 horas da tarde. Segui o figurino. Fui ao chefe de 

polícia, ele: “Tá, doutor, o sr. é quem manda. O sr. quer fazer, né? Faz.” O juiz, “...Pá!” “Quem... 

qual é o responsável?” O Serviço sempre exigia que, inclusive, o responsável por aquela recusa 

estivesse presente. Mas eu não encontrei o responsável e tava louco pra vir me embora, pra ir pra 
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fortaleza, pro Crato, uma cidade melhor do que (?). E aí, arrumei três ou quatro pessoas, fui ao 

cemitério, mandei desenterrar o corpo. Com a presença do nosso viscerotomista pra ele saber que nós 

fazíamos de qualquer jeito a viscerotomia, que o exame de viscerotomia, evidente que não servia pra 

nada porque tem um período “x” para que o exame hematopatológico seja possível dar um resultado 

satisfatório. Mas era só pra impor a sua autoridade. Ele fez aquele negócio, etc e tal. E fui para o 

hotel, ver se comia alguma coisa. Quando eu estava jantando, isso já era 7 horas, o dono do hotel 

chega junto a mim e me diz: “Olha, doutor, eu vou lhe dar um conselho. Se eu fosse o sr. saía daqui 

hoje no máximo. (risos) Porque o dono do defunto que o sr. fez aquela viscerotomia, etc, já passou 

três vezes aqui na frente e se facilitar, ele entra aqui e lhe queima sem contemplação.” Eu pensei três 

segundos... Eu tava armado, eu andava armado. Pensei: “Eu vou enfrentar essa situação?” (?) meu 

bacamarte, botei em cima da mesa. (??) Chamei o dono do hotel e disse: “Olha, localize o meu 

motorista...” É fácil em cidade pequena e o carro ficava com o motorista. “Diga a ele que venha aqui, 

fique aqui na porta, que eu resolvi...” 

 

WH - Ir embora. 

 

FS - Ir embora. “Que ele prepare logo a mala dele, etc.” Dito e feito. Eu acabei de jantar, (ri) o carro 

tava na porta, eu “Pá!”, zarpei. Eu não tenho dúvida, se eu tivesse ficado, eu ia levar a pior. De 

maneira que, igual a essa, igual eu não digo, mas problema difícil como esse, eu tive vários. Não foi 

um nem dois não. Inclusive um que eu contei aqui, lá em Mato Grosso, que me confundiram com um 

(??), que eu fui... Agora, lá não, porque eu fui com 20 soldados. Cerquei a cidade, chamei o sujeito... 

Mostrei que tinha autoridade. O sujeito era violento e tal, mas (ri) com um aparato de força daqueles, 

ninguém é doido. A doidice dessa gente tem o seu limite, né? De maneira que... Essa, em linhas 

gerais,... 

 

WH - Por outro lado a Fundação Rockefeller não abria mão de ter as viscerotomias, né, quer dizer, o 

médico tinha que conseguir esse... 

 

FS - Não. A viscerotomia era uma coisa importantíssima, básica para localizar a passagem da febre 

amarela por esse ou aquele ponto. De maneira que, sem a viscerotomia, nós ficaríamos inteiramente 

perdidos. Mas eu acho que, o que eu falei, sobre a possibilidade de uma vacinação com o serviço do 

IBGE funcionando, que lhe dá todos os detalhes... Eu há mais de dois meses estou pra ir ao IBGE, 

pra o IBGE me fornecer esses dados que eu considero básicos e que a Sucan ainda não entendeu que 

isso é importantíssimo. O sujeito dizer que vacinou 5 milhões aqui, 3 milhões lá... De que adianta? 

Eu lá em Mato Grosso, vi pessoas serem vacinadas três vezes de febre amarela no mesmo dia. No 

mesmo dia vacinaram três vezes... Porque tinha um posto de vacinação. Você pra passar por aquele 

posto de vacinação, pra entrar na Bolívia, era obrigado a mostrar um documento. Essa gente perde, 

não tem. Aí, o sujeito: “Pá!” Vacina ali. Ia pra lá, comprava lá 1 Kg de carne seca, etc... Voltava... 

“Pá!” Outra vacina. Muitas vezes o sujeito conhecia até de vista mas, como tinha recebido instruções 

de vacinar todo aquele que não tivesse documento, ele aplicava vacina. Eu já tinha experiência 

própria, que a vacina contra a febre amarela, não há... 

 

WH - Limite de... 

 

FS - ...limite de... Bem. E,... 
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AA - E quanto a parte, dr. Fausto, de remuneração, de vantagens no trabalho com a fundação 

Rockefeller? ... Havia, comentava-se que eram médicos que ganhavam muito bem. E que a fundação 

era... Como é que era essa...? Que tipos de vantagem além da questão salarial? 

 

FS - Eu tive oportunidade de falar aqui que, quando eu saí da Febre Amarela e fui para o 

Departamento Nacional de Saúde, eu passei a ganhar menos da metade do que ganhava na Febre 

Amarela. Eu ganhava, parece, 2 e 300 ou 2 e 400, passei a ganhar mil e 100. Como médico sanitarista 

concursado. 

 

WH - Quem pagava os salários de todo o pessoal da Fundação Rockefeller, era a própria Fundação, 

né? 

 

FS - É. Era a própria Fundação. 

 

WH - E o governo brasileiro entrava com o que, nesse acordo? 

 

FS - Não. O governo brasileiro entrava com a parte do leão no final. A Fundação Rockefeller não 

chegava a contribuir com 50%. Mas eram eles que determinavam os níveis de salário, de coisa e tal. 

Eles é que davam as ordens. 

 

WH - Eu não entendi. Quer dizer que, já no final, o governo passa a financiar a campanha... 

 

FS - Sempre financiou. 

 

WH - Sempre financiou. 

 

FS - Sempre. 

 

WH - A Fundação Rockefeller entrava com a parte técnica? 

 

FS - É. E a parte também de recurso até certo limite. Tá compreendendo? A Fundação dava a parte 

técnica e recursos. O recurso era tanto, digamos, 50% ou 40% ou 60%, não é? Quanto a isso, o 

governo continha toda a confiança no gerenciamento daqueles recursos por parte da Fundação... 

 

WH - É, uma coisa que é comum, dr. Fausto,  que... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 6 - Lado A 

 

 

WH - Fita 6, entrevista dr. Fausto Magalhães. Dr. Fausto, eu ia lhe perguntar, que é uma coisa comum, 

que eu já ouvi em outros depoimentos, que como a Fundação Rockefeller tinha maior autonomia de 

ação, né, dentro do país. Até por conta desse acordo com o governo brasileiro, era muito mais fácil 

de conseguir material, montar a estrutura, do que por exemplo, outros serviços que funcionavam só 

pelo Ministério da Saúde, né? Quer dizer, comparando com outros serviços: Serviço de Peste... Quer 

dizer, a Febre Amarela tinha mais rapidez de ação porque não emperrava na burocracia do governo. 

O sr. acha, o sr. concorda com essa...? 
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FS - Concordo. Concordo porque a Fundação tinha toda a liberdade da aplicação do recurso, o 

governo tinha uma confiança absoluta no emprego desse recurso e eles, como agiam na área, digamos,  

internacional, eles tinham possibilidade muito melhor. Basta lhe dizer o seguinte, nós que andávamos 

com esses carros, tínhamos orientação de só abastecermos os carros no Posto Esso. Parece que era 

Esso, na Stander Oil. Porque a fundação tinha uma certa, uma questão com aStander Oil. De maneira 

que nós saíamos com o carro, chegávamos num posto de gasolina daqueles, era da Stander Oil, 

durante determinado período, nem pagávamos. Assinávamos um negócio lá e tal. E depois, parece 

que houve qualquer confusão, nós passamos a pagar. Mas isso pro médico, era indiferente eu pagar 

ou não pagar, porque a Fundação, imediatamente, pagava aquela despesa, porque nós viajávamos 

com um adiantamento importante. Não era pouca coisa não. O adiantamento que os médicos tinham, 

quando se deslocavam, não era... Basta dizer que, às vezes eu saía no dia três e chegava no dia trinta. 

E, com certa liberdade de convidar prefeito, chefe de polícia e o diabo, pro almoço. A Fundação não 

fazia nenhuma restrição. Eu já tive oportunidade de dizer, que a única coisa que eles... 

 

AA - Era da água, né? 

 

FS - ...É, era a água, mas permitiam que o sujeito transformasse... 

 

AA - Quer dizer, eles restringiam bebida alcoólica e permitiam que transformasse em água. (risos) 

 

FS - É. Transformasse na água... (??) Mas a Fundação, pelo menos comigo, nunca procurou 

investigar... Que eu saiba! Pode ser que pelo submundo, subterrâneo, tivesse alguém de olho uma vez 

ou outra. Eles não eram bestas não, eles sabiam com quem estavam lidando. De maneira que, havia 

muita liberdade. Mas,... 

 

WH - Muita liberdade em relação ao uso dos recursos, né?  

 

FS - É dos recursos. É. 

 

WH - Não em relação à atitude do médico... 

 

FS - Não. 

 

WH - Eu sei por exemplo, que era proibido um médico clinicar, né? 

 

FS - É, é, é. Era proibido clinicar, era proibido várias coisas. E eu desobedeci à Fundação em uma 

coisa, eu sempre fui bom motorista e sempre tratei muito bem o carro, talvez melhor do que se o carro 

fosse meu, porque eu dizia: “Nada como o sujeito ser filho de pai rico.” (ri) Pai rico era a Fundação 

com relação ao carro, ao carro. De maneira que eu sempre dirigi o carro da Fundação. 

 

WH - Ah! O sr. ... O sr. gostava de dirigir também, né? 

 

FS - É, gostava de dirigir e isso e tal... Mesmo às vezes, numa viagem longa, com o motorista cansado, 

você que dirige. 

 

WH - Mas o sr. tinha que levar o motorista? 
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FS - Tinha. Ah, o motorista era figura indispensável. Viajar sem motorista, isso jamais. Viajava com 

motorista. Mas, todo mundo, o motorista via logo na primeira arrancada e tal, que eu era (ri) bom de 

direção. E a Fundação sabia! Eu tinha certeza que a Fundação sabia. E nunca  me chamou atenção 

sobre isso. 

 

AA - Atenção sobre isso. 

 

FS - Por quê? Porque o meu carro, quando chegava no fim do ano aquele carro era substituído por 

um 0Km, todo mundo queria o meu carro. (ri) Porque sabia que era o carro mais bem tratado e tal, 

etc. Não tinha problema aquele carro. Era um carro que o dr. Fausto dirigia ele mesmo, tratava com 

todo carinho. ... Qual é a outra coisa que eu posso dar informação sobre a Fundação? 

 

WH - Isso era proibido, né? Era proibido o médico dirigir o carro. O médico só podia fazer o serviço 

destinado a... 

 

FS - É, é, é. Era proibido, mas, o que eles iam fazer, né? Me contrariar? (ri) 

 

WH - Clinicar, o sr. nunca teve esse...? 

 

FS - Não. Sim, às vezes, o sujeito podia atender um cliente, uma coisa e outra, não é? Apenas por ser 

médico ele atendia, não com o objetivo de cobrar... 

 

WH - De cobrar, não. 

 

FS - Cobrar nunca. Jamais. 

 

CB - E a Fundação era rigorosa, ela descobriu uma...? 

 

FS - É. Se descobrisse e tal, seria dispensado. 

 

WH - Como é que eram... Falando em dispensado, dr. Fausto, como é que era o contrato das pessoas 

que trabalhavam pra Fundação Rockefeller? Era um contrato temporário? 

 

FS - Não. Um contrato sem nenhuma garantia, sem coisa alguma. Apenas quendo o sujeito era... 

dispensado ou desligado. Você vê no meu. O negócio é desligado. Né? Eu sou, eu tô desligado. O 

médico que é desligado é um médico que tem condições de em qualquer situação, etc, pedir emprego 

para o Ministério. Se não tivesse satisfeito e quisesse voltar e pedisse, eles... 

 

WH - Religavam. 

 

FS - (ri) Religavam de novo. Agora, o sujeito quando era dispensado, não, ficava totalmente... 

 

WH - Aí era porque tinha tido algum problema? 

 

FS - É. Não entravam no mérito, nunca fizeram e tal, inquérito... 
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WH - Eles nunca chegaram a fazer inquérito? A Fundação nunca chegou a fazer inquérito por... 

 

FS - Não. Que eu tenha tido conhecimento, não. Inclusive, em Pernambuco, um médico foi 

assassinado, né? Por um guarda. Uma coisa estúpida, danada. E esse médico trabalhou comigo. Foi a 

(?), eu não estava lá em Pernambuco, né, mas ele, Dalmário Guedes (?). Ele entrou... Eu estava no 

Ceará. Ele entrou e tal, etc. Durão, isso e aquilo. Ele às vezes, criava situações constrangedoras para 

os guardas. Eu tive a oportunidade de ouvir a seguinte frase: “ A um homem a gente discorda isso, 

mas jamais deve desmoralizar.” Você quando desmoraliza uma pessoa, você não sabe qual é a reação 

daquela pessoa. O sujeito pode ter reações inteiramente estranhas e que você vê o tipo da pessoa, acha 

ele incapaz, mas diante de uma situação dessa ele reage. Eu sei que ele dizia: “Nada, Fausto! Agente 

tem que ser duro e tal... Consegue muito mais!” Eu digo: “Tá bem.” Eu sei que ele foi pra 

Pernambuco, eu vim pra São Paulo, meses depois lá em Pernambuco, ele trabalhava até no setor de 

Freire Fausto, (Fred Freire Fausto?). Surgiu uma confusão ali com um guarda, lá e tal, etc... Eu sei 

que mais ou menos às 11 horas o guarda entrou assim com uma arma: “Pá!” deu um tiro nele. Matou 

ele ali na casa. ...  

 

WH - Tinha que estar atento também a capacidade de criar boas relações com os guardas, né? 

 

FS - Claro! 

 

WH - Quer dizer, o médico tinha que ter também... 

 

FS - Não. O médico pode ser duro, pode dispensar o guarda, pode fazer, né? Eu tive a oportunidade 

de contar um episódio que aconteceu comigo, eu fiquei doido porque tinha dispensado um guarda. 

Eu cheguei na cidade, fui ao escritório e tal, no escritório como lhe disse tinha tudo lá marcado isso 

e tal, pá. Procuro o guarda, nada do guarda. Aí fui à casa dele. Fui à casa dele, tava lá, em casa. Isso 

para a Fundação, é uma falta gravíssima. O sujeito simular que está trabalhando, não está. Tá em casa 

e isso e aquilo. É bem verdade que o tempo tava ruim, eu aí falei com ele e foi uma situação terrível: 

“De maneira que só me resta uma coisa, lhe dizer que à tarde, você compareça ao Serviço, levando 

todo esse material que está aqui, porque você não tem condições de trabalhar no Serviço.” Ele ficou 

todo penalizado com aquilo, não é? (tosse) E eu..., uma coisa que me desagradava, quando eu era 

obrigado a tomar uma atitude dessas. Mas às vezes, você é obrigado a tomar essa atitude, porque o 

motorista tá vendo tudo. O motorista é um olheiro danado. Ele se faz solidário com o guarda, faz 

solidário com o médico e finalmente você fica... 

 

AA - E repassa... 

 

FS - É. Repassa. 

 

AA - ...acontecimentos pros outros... 

 

FS - É. Isso e aquilo. Aí, eu, louco pra sair da casa. Aí falei: “Tá bem. Então nos encontramos à tarde.” 

Mas caiu um aguaceiro, uma coisa terrível! Esse aguaceiro. Quando eu cheguei no carro, o motorista 

quis arrancar não pôde. Porque a água tinha entrado e tal... Ele, guarda, saiu de casa, trouxe pá, trouxe 

não sei o que. Colocou para o carro arrancar e tal, etc... Quando o carro saiu daquele buraco e etc, eu 

disse ao motorista: “Um momentinho, que eu vou dar uma instrução aí ao guarda.” Aí fui pra lá e 
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disse: “Diga uma coisa.Você tem...” A mulher já tava chorando. Uma coisa terrível! Nem imagina. 

O guarda também ganhava relativamente bem. (????)... 

 

WH - O sr. tem que... Eu não ouvi. 

 

FS - Eu disse: “Você tem interesse em permanecer no Serviço?” Ele disse: “Como não, doutor! O 

que que eu vou fazer sem o serviço? Tenho mulher, dois filhos, cunhada e tal.” De maneira que eu 

tive de dar mais uma oportunidade. “Você não fala nada ao motorista, não fala nada. Porque o 

motorista não tá sabendo do que aconteceu porque quando eu cheguei no carro já tava esse episódio 

e ele não sabia o que tinha ocorrido aqui. De maneira que eu vou lhe dar mais essa oportunidade. 

Você fica no Serviço e eu espero que tenha a partir de agora, um comportamento exemplar.” Ele: 

“Ah...!” Ficou muito satisfeito. A mulher saiu de lá, me abraçou: “Doutor...!” “Vamos acabar com 

essa farolagem agora. Isso tudo que tá acontecendo aqui é segredo. Porque se isso transpirar pra 

Fundação, você tá perdido!” 

 

WH - Ele e o sr. também, né? 

 

FS - E eu também. De maneira que... 

 

WH - E ele continuou a trabalhar? 

 

FS - Continuou trabalhando ... 

 

CB - E foi exemplar. 

 

FS - E foi exemplar. Oh! 

 

WH - Ele foi realmente um guarda exemplar. 

 

FS - Foi ótimo! É. Você nem queira saber... um sujeito chegar num serviço desse, olha pro mapa, 

você sabe a localização de todos os guardas, né? Você sai dali se não encontrar aquele guarda, ele tá 

perdido. Aí você... O carro era coisa rara. 90% dos guardas ouviam aquele raro ruído de automóvel, 

diziam: “É o doutor que vem aí!” Você sabe que um guarda uma vez, viu o carro, tinha um muro... 

Ele tava fora do itinerário dele. Pulou o muro e quebrou a perna, o pé? Coisa terrível! 

 

WH - Um controle... 

 

FS - É. Era um controle danado. Você vê, um negócio desses que era com essa rigidez tremenda, 

chegamos à erradicação. Funcionou. Hoje, existe condições pra erradicar? Não existe. 

Absolutamente. ... É, você... Bem, se a gente olhar (ruído) o problema que temos da febre amarela 

em si, aqui no Brasil... Eu vou fazer um pequeno relato... É bom? 

 

AA - É.  

 

FS - Aqui no Brasil. 

 

AA - Isso. Ótimo. 
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FS - O Pedro Álvares Cabral , esse gaiato, chegou aqui... Nada de descobrir o Brasil (ri) porque o 

Brasil já tava descoberto há centenas, milhares de anos. Esse negócio começa logo na besteira: 

“Descobriu o Brasil.” Descobriram nada! Ele chegou aqui no Brasil em 1500, né, no século XVI. 

Muito bem. Não existia Aedes aegypti aqui no Brasil, por todas as informações que se tem, porque se 

existisse Aedes aegypti no Brasil, fatalmente existiria febre amarela como existia já febre amarela no 

Hemisfério Norte. Naquela época foi-se encontrado (ri) antes aqui do Brasil. Muito bem. O...o Aedes 

aegypti chegou aqui, quando os navios negreiros, 10 ou 15 anos depois, começaram a vir da África 

pra cá, aí veio o Aedes aegypti. A primeira pergunta que eu fiquei assim... “Qual é o Aedes aegypti? 

Qual é a origem dele? Onde ele nasceu, onde ele vivia, na época que todos nós éramos silvestres.” 

Porque o próprio humano foi um animal silvestre durante muitos e muitos anos. E, chega-se à seguinte 

conclusão: (buzina) é que o Aedes aegypti existia na África Oriental. Naquela zona da Absínia, 

Etiópia e isso, desce ali pela África e tal. Por que essa afirmação? Porque anos atrás, não muitos, 

poucos anos atrás, foi feito um levantamento da presença do Aedes aegypti na Zona da Mata. Porque 

se nós éramos silvestres, o Aedes aegypti fatalmente era silvestre, né? Era um mosquito silvestre. Ele 

não nasceu um mosquito urbano. O Aedes aegypti nasceu um mosquito silvestre. Muito bem. De 

maneira que, a gente percebe que na África Oriental, como em qualquer outra parte, os homens viviam 

quase sempre, à margem dos grandes rios, dos grandes rios navegáveis. Ele ia até o final, vivia da 

caça e da pesca. Né? Pelo menos, as informações que a gente tem mais remotas. Antes de viver do 

fruto da terra, o homem viveu durante muitos anos, ele tinha um certo receio, negócio de frutos da 

terra e isso... era da caça e da pesca. Eles viviam da caça e da pesca. E o Aedes aegypti, chega-se à 

seguinte conclusão: é que foi se afeiçoando ao homem, onde ele existia. Da Absínia até o sul da África 

e tal, por aquele rio afora... e tal, etc. Até que, o homem percebeu que os frutos da terra poderiam 

proporcionar a ele uma subsistência desde que ele tivesse condições de cultivar esses frutos da terra. 

E o que fez o homem? Já conhecia toda aquela área. Já conhecia todos os terrenos que poderiam 

proporcionar cultura e se fixou nesses terrenos. Isso é que é um fato que ninguém pode discutir. Foi 

se fixando nesses terrenos. O resultado é que, aí surgiu a propriedade privada. Não existia antes. A 

propriedade privada surgiu quando o homem se fixou na terra e começou a viver explorando terceiros. 

Os mais sabidos, cercaram terrenos e tal e colocaram a placa: “Esse pertence a fulano de tal.” E os 

menos inteligentes, aceitaram a proposta desses indivíduos, pra cultivar aquela terra ou como meeiro 

ou.. 1/3, etc e tal. Mas eles ficaram meio assim: “Mas nós precisamos consolidar a nossa posição aqui 

na terra.” Aí a Maria fica danada quando eu contei isso à ela e disse: “E aí o homem criou o sujeito 

da capa preta, com um livro na mão e com direito de passar a escritura.” Aí começou a pass.. E eu 

lhe digo, todas essas escrituras são falsas. Inclusive desse apartamento. Isso aqui não pode pertencer 

a ninguém, porque isso é coisa de todos. (ri) E ela diz: “Nada?” E eu digo: “Ué! E não é um fato?” 

Surgiu a sociedade capitalista quando o homem se fixou na terra, colocou aquela placa dizendo que 

pertencia a ele. Criou essa farsa de escritura, do homem da capa preta, disso, daquilo, do livro. E 

meteu as canetas.De maneira que aí, o Aedes aegypti... Aí vem o negócio do Aedes aegypti. O que 

fez o Aedes aegypti? Estava afeiçoado ao homem, de mosquito silvestre, ele passou a ser um mosquito 

perisilvestre.  

 

WH - Perisilvestre? 

 

FS - É. Vivia na periferia ... dessas áreas que foram dominadas pelo homem e tal, etc. Aí ele deixou 

de ser silvestre e passou a viver na periferia porque não queria se afastar do homem. Quando aquelas 

cidades, aqueles núcleos foram aumentando, esse mosquito de perisilvestre, ele passou a ser um 

mosquito urbano. Urbano. Aí o desenvolvimento do mosquito. De urbano, ele foi se aproximando das 
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casas e passou a ser um mosquito da periferia, peridomiciliar. Como é a grande maioria desses 

mosquitos, inclusive o próprio Culex, que é um mosquito, ele é peridomiciliar. De peridomiciliar, ele 

aí, anos e anos depois, passou a ser um mosquito estritamente domiciliar. O Aedes é o exemplo mais 

flagrante de toda essa evolução, de todo esse desenvolvimento do mosquito, de silvestre a domiciliar. 

Ninguém pode pensar que o mosquito saiu diretamente da selva e foi diretamente pra casa. Não, não 

foi. Isso que eu estou recompondo, etc, você não vê isso escrito em lugar nenhum. (ri) Mas é a pura 

verdade. O mosquito, o Aedes aegypti então, é o exemplo mais flagrante de mosquito silvestre que se 

torna domiciliar. Passando por 5 etapas: silvestre, perisilvestre, urbano, peridomiciliar e domiciliar. 

Você vê hoje, o (??). O (??) é um mosquito hoje urbano. Ele está nessa terceira etapa, né? Ele era 

silvestre. Ele de perisilvestre, passou agora a mosquito urbano. Pra ele se tornar um mosquito 

domiciliar, ele tem que passar uma etapa como peridomiciliar. Mas o mais importante, digamos, 

nesses mosquitos que são, digamos urbanos e domiciliares, é que se o Aedes aegypti tivesse a dupla 

função de ser um mosquito domiciliar e urbano, a proporção das epidemias causadas por esse 

mosquito seria muitíssimo maior. É por isso que eu acho que o (??), absolutamente ele não transmite 

a febre amarela. Porque se ele transmitisse a febre amarela, que é uma doença domiciliar... A febre 

amarela é uma doença essencialmente domiciliar, se ela se tornasse uma doença urbana, aí seria uma 

desgraça, não é? Mas eu não sei qual é o mosquito que além do Aedes aegypti, tem condições de 

transmitir dengue. Será o (??)? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, porque conversei inclusive com 

elementos lá de Manguinhos, e eles não tiveram oportunidade de identificar o vírus do dengue nos 

mosquitos (?). Embora, muita gente diga aí, que o (??) transmite o dengue. Mas se o (??) não transmite 

o dengue, talvez exista um outro mosquito que transmita dengue porque a explosão da epidemia de 

dengue em 1986, foi muito grande. É bem verdade que, a infecção do Aedes aegypti, com o vírus da 

febre amarela é  metade do tempo da infecção do dengue. O...o... A infecção da pessoa com o vírus 

da febre amarela, só se transmite em ... 50 horas. Porque depois, o indivíduo já não tem vírus 

circulando. De maneira que o mosquito não tem condições de se infectar. No caso do dengue, há o 

dobro do tempo. Se há o dobro do tempo, a possibilidade de infectar o mosquito, é muito maior.  

Muitíssimo maior. 

 

WH - Quer dizer, duplica a... 

 

FS - É. A hora. 

 

WH - ...a incidência. 

 

FS - É. Aí tem a maior possibilidade de infectar as pessoas. Será que apenas isso que é comprovado 

cientificamente, no vírus do dengue, na pessoa, tem essas condições de infectar o mosquito durante 

90 e tantas horas? É o suficiente para uma explosão de  (?),  nas proporções que nós assistimos? Não 

sei, não sei. Merece um estudo mais... 

 

WH - Qual é a sua... O que é que o sr. Acha? 

 

AA - Tem um outro? 

 

WH - Tem um outro mosquito transmissor? 

 

FS - Eu acho que não. Eu tenho impressão... Mas nunca foi feito um levantamento total. Porque é um 

fato curioso, é que não só o vírus do dengue como o vírus da febre amarela, quando infecta o 
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mosquito, ele se torna infectante durante toda a vida. Por exemplo, o mosquito se infectou com o 

vírus da febre amarela. Ele não tem condições de se infectar com outro vírus. Em hipótese nenhuma. 

E ele só se infecta, ele... quando está infectado com o vírus da febre amarela... 

 

WH - Ele não se infecta com dengue... 

 

FS - Com nada! Nenhum outro vírus e etc. A mesma coisa quando está infectado com o vírus do 

dengue, ele não se infecta com o vírus da febre amarela. De maneira que são situações que apaixonam 

um pouco, um epidemiologista que tenha, não é, vivência, sensibilidade e interesse... 

 

WH - O sr. continua preocupado, né, com essa questão dos mosquitos...? 

 

FS - Não. Eu...eu vivo pensando. (ri) Eu não tenho que pensar outras coisas e aí fico pensando nisso. 

De maneira que a gente... Voltando ao negócio do mosquito lá na África Oriental. Eu acho que hoje, 

não existem duas pessoas que julguem que não é, a...a presença do Aedes aegypti foi na África 

Oriental. Esses animais todos têm uma faixa de sobrevivência, né? Não é por acaso que aqui não tem 

(??), nem pingüim na praia de Ipanema. Por quê?  Não tem porque as condições climáticas não 

permitem a existência desses animais aqui nessa área. O mosquito do Aedes aegypti lá na África, foi 

porque ele era o habitat dele desde o início, digamos, da humanidade também que... 

 

WH - Desde o início da humanidade dos mosquitos? (ri) 

 

FS - (ri) É. Desde aquele maior que... (???), o inseto viveu ali. Agora, com essa...esse 

desenvolvimento do mundo, o que foi que ocorreu? Ele aí, começou a se espalhar pelo mundo. Mas 

ele, por ele não. Porque a força de expansão do Aedes aegypti, é praticamente nula. 

 

WH - Quer dizer, o sr. acha que foi o homem que foi espalhando o Aedes aegypti? Quer dizer,... 

 

FS - É. O Aedes até as áreas em que essa faixa de segurança permitia a sobrevivência dele. 

 

AA - É. O sr. já tinha contado num momento de Pouso Alegre a questão da altitude, né? 

 

FS - Hein? 

 

AA - A questão da altitude. O sr. falou que depois ia explicar porque era impossível ter um mosquito 

naquela área, que a Fundação Rockefeller escolheu pra fazer aquele teste com as 5 mil pessoas. É por 

causa da grande altitude. 

 

FS - É. Não... se você olha, digamos, o Aedes aegypti na sua vida comum, o que você verifica? 

Primeiro: o Aedes aegypti, só é altamente... só se infesta... alta infestação, em áreas cuja altitude seja 

inferior a 200 metros.  

 

AA - Deixa eu só... (interrupção da fita) 
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FS - O Aedes aegypti só sobrevive em alta infestação, capaz de produzir epidemia seja de dengue, 

seja de febre amarela, em altitudes até 200 metros. Você não cita um exemplo de epidemia de dengue 

ou de febre amarela, com altitudes acima de 200 metros. Por quê? Porque a 200 metros, de um modo 

geral, a umidade relativa no ar é elevada. Aqui no Brasil, por exemplo, quais são as áreas que têm 

200 metros de altitude? Primeiro: não digo do Oiapoque ao Chuí, mas pelo menos do Oiapoque e 

Aratimbó, uma cidade que tem no sul de Santa Catarina. Porque eu inspecionei... Essa riqueza de 

detalhes que você tá vendo, eu só gosto do detalhe. Eu inspecionei toda essa área. No litoral do Rio 

Grande do Sul, eu posso lhe garantir que não existe Aedes aegypti, mas a costa do Brasil, são 7 mil 

400 e tantos metros. Toda essa costa do Brasil tem essa extensão. Mas até Aratimbó, não sei se é 

Aratimbó, vou confirmar isso. Mas se não era, era um nome bem parecido. Você encontra Aedes 

aegypti. E o litoral nosso só toma altitudes acima de 200 metros, numa extensão, digamos, de no 

mínimo 30 Km, 10 Km aqui, 5 ali. Mas é uma faixa relativamente ampla. Os grandes rios navegáveis, 

depois. Aonde você encontra alta... infestação de Aedys. A começar pelo rio Amazonas. Você pega o 

rio Amazonas, você vê de Belém, com 4 metros de altitude até Tabatinga, né? Fica no limite com o 

Peru. É uma coisa da gente se admirar. São mais de 4 mil quilômetros. E a altitude de Tabatinga é de 

187 metros. Como é que um desnível de 4 mil quilômetros em 187 metros, faz o rio Amazonas fluir? 

A não ser na épocas de enchente, da Pororoca, não sei de que, do diabo... (ri) Mas foi... uma coisa 

realmente fantástica. Você sai do Amazonas, pega Parnaíba, a mesma coisa. No Amazonas o que que 

você encontra? Santarém. Santarém tem quantos metros de altitude? Tem 57 metros. Manaus tem 

quantos? Tem 90 e tantos metros de altitude. E, é um negócio formidável. E todas essas zonas, são 

zonas de possibilidade de alta infestação de Aedes. Você desce, pega o rio Parnaíba. Teresina também, 

tem 300 e tantos quilômetros da foz do rio, que é o Parnaíba. Qual é a altitude de Parnaíba? Uns 50 e 

tantos metros, 60 metros. Floriano, que é bem mais adiante. Quantos metros tem? Tem 60 metros, 63. 

É um negócio... Desce, pega o São Francisco. O rio São Francisco é quase a mesma coisa, a não ser 

trechos relativamente pequenos, tem a Cachoeira de Paulo Afonso, a Cachoeira de não sei que, que 

(??). Mas o rio... E por aí vai. Por aí você vai até chegar no extremo sul, no rio Paraná, Uruguai, 

Paraguai, não sei de que. Aqueles rios ali, que fazem fronteira do Brasil com o Uruguai, depois com 

a Argentina, etc. A não ser a fronteira do Rio Grande do Sul, que não tem Aedes aegypti, que você 

quando pega o interior e vai subindo até... Foz do Iguaçu, né? É Foz do Iguaçu. Aí tem um pequeno 

trecho que tem 600 e poucos metros de altitude, mas quase toda aquela área tem menos de 200 metros. 

Aí me pergunta, e finalmente para só ter infestação de Aedes, em áreas comuns de 200 metros, quantos 

quilômetros quadrados o Brasil tem de área abaixo de 200 metros? Você vai se admirar.  40 % do 

território nacional. 40 % do território nacional (alguém tosse)  é mais de 3 milhões de quilômetros 

quadrados. Só com áreas... 

 

WH - ...abaixo... 

 

FS - ...abaixo de 200 metros e que tem possibilidade de alta infestação de Aedes aegypti. (ri) E já é... 

já é uma coisa grande. Mas eles aí vão procurar Aedes aonde? Em Brasília, que tem mil e 200 metros. 

Em...em Teresópolis que tem 870. Petrópolis que tem 810. Têm várias cidades aí. Você saindo dessa 

área, que eu sempre digo que é a área de alto risco, surge depois a área de médio risco. Quer dizer, 

são áreas que você encontra o Aedes mas não em proporção capaz de provocar uma epidemia. É de 

200 a 500 metros. De 200 a 500 metros, você ainda encontra certas áreas com 10% de Aedes aegypti. 

Mas desde que a mostra seja uma amostra que permita tirar alguma conclusão. Não é você chegar 

num lugarejo que tenha duas casa, uma tem Aedes a outra não tem, essa é de 50% de Aedes. Isso não 

vale nada, né? Positivamente não vale coisa alguma. Mas isso, você não encontra nenhuma área dessa 
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entre 200 e 500 metros que tenha potencialmente possibilidade de uma infestação, de uma epidemia 

de dengue ou de febre amarela. Aí depois você surge a idade do Resculíneo, que é de 500 a 800 

metros. Essa segunda área tem 30 % do território nacional. A terceira área, que é a área de Resculíneo, 

que praticamente não existe, que é 500 a 800 metros. Essa área de 500 a 800 metros... (barulho de 

trânsito) nós temos 20 % do território nacional com essa área, mais ou menos. E finalmente vem a 

área que é isenta, que não há possibilidade de haver epidemia de febre amarela, porque é acima de 

800 metros. Nessa área acima de 800 metros é praticamente impossível a sobrevivência do Aedes 

aegypti. Tanto que eu notei que não é citado o número de pessoas (??). Um sujeito disse: “Ah! Tal, 

etc, porque nós queríamos que os diretores regionais nos estados tivessem a mesma eficiência da 

direção geral da SUCAM, que conseguiu em tempo record, erradicar, controlar e erradicar o Aedes 

aegypti de Brasília e adjacências.” (risos) Aí eu digo: “Olha, tá muito bem. Mas acontece, acontece, 

que Brasília não tem Aedes aegypti. Mas nunca teve e jamais existirá, porque as condições climáticas 

de Brasília, todos esses animais, (ri) colocando entre os animais o Aedes aegypti, têm a sua faixa de 

sobrevivência e a faixa de sobrevivência do Aedes aegypti, não...” Todo mundo: “Ahhh!” “...não 

permite infestação em Aedes, nem em Brasília nem...” “Ah, mas o sr. discute isso porque nós 

capturamos um Aedes aegypti, etc...” Enfim, de modo que eu não discuto mesmo. Ela acha que é 

possível ter capturado um. E eu, num órgão do Rio, há não sei quantos anos. Em Ipanema em outros 

tempos. E já vi capturarem pingüim na praia de Ipanema. Ninguém viu, eu já vi. 

 

WH - Eu já vi. 

 

FS - Também viu? Eu posso dizer... 

 

WH - Vi. Mas não quer dizer que tem pingüim todo dia. (risos) 

 

FS - ...foi capturado pingüim na praia de ipanema. Que na praia de ipanema existe... 

 

WH - Que vai ter uma epidemia de pingüim! (risos) 

 

FS - Existe pingüim na praia de Ipanema? Positivamente não existe. De maneira que há um exagero. 

“Ah, tá, não sei que! Porque você é muito ortodoxo em umas coisas...” “Não quero discutir, não quero 

me chatear, mas vocês estão inteiramente... E vou dar dois exemplos. Dou dois exemplos: primeiro 

exemplo, é quando Don João VI chegou aqui no Brasil, ... ... 

 

WH - A gente avisa, pode deixar. 

 

FS - É. Don João VI chegou aqui no Brasil, se falava muito numa doença estranha que acometia as 

pessoas que viviam no Rio de Janeiro, que era a febre amarela. E ele teve conhecimento, não só, a 

burguesia, a nobreza e a realeza, que existia uma cidade, relativamente perto, que nunca tinha havido 

um caso de febre amarela, dessa doença, que era Petrópolis. Aí, quando chegava o fim do ano, todo 

mundo se deslocava para Petrópolis. Passava três, quatro meses, até desaparecer a doença aqui.” “Ah, 

isso pode não ser...!” “Existe outro fato ainda muito mais importante do que esse. É que em 1986 e 

1987 nós tivemos aqui duas grandes epidemias de dengue. Não surgiu um caso de dengue em 

Petrópolis.” Sendo Petrópolis ligada ao Rio de Janeiro por duas auto-estradas. Duas auto-estradas e 

milhares de carros, etc, de pessoas,... 

 

AA - Com um fluxo intenso, né? 
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FS - É. Vamos lá pra Petrópolis. E eu sei, tenho conhecimento, que a própria SUCAM, fez 

levantamente de índice lá em Petrópolis e eu, há 200 anos atrás, fiz, logo que eu entrei pra Febre 

Amarela e vim aqui pro Estado do Rio e que treinei aqui no Estado do Rio, uma das coisas que eu 

fiz... Eu não! O chefe mandou: “Vai não sei que, com o guarda lá...” E eu fui lá, esmiucei tudo aquilo, 

nunca vi... 

 

WH - Lá em Petrópolis? 

 

FS - Lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Nunca! (telefone) 

 

WH - Vou desligar. (pausa na gravação) Mas o sr. tava dizendo, dr. Fausto... A gente ligou de novo. 

 

FS - Bem, o que eu estava dizendo é que... era sobre...  

 

WH - Que o sr. foi para Petrópolis e fez... 

 

FS - É, sim, fui pra Petrópolis... 

 

WH - Quando o sr. entrou na Rockefeller. 

 

FS - É, entrei, mas aí... volto aos dias atuais. 

 

WH - De 86 e 87. 

 

FS - 85 e 86. Houve essa grande epidemia aqui e etc. E eu, embora estivesse inteiramente desligado, 

mas de vez em quando eu ia lá à SUCAM saber das novidades. Eu percebia que eles não ficavam 

satisfeitos não. Quando eu chegava, era aquela agitação aquela coisa e tal. “Dr. Fausto, isso e 

aquilo...” Eu digo: “Eu quero saber das novidades. O que é que há? Vocês encontraram o Aedes aqui? 

Aonde? Quais são os locais?” (ri) Pra saber se eles estavam na rota certa. Porque se eles me dissessem 

que estavam encontrando muito Aedes em área, não digo acima de 800, mesmo 600, 700 metros... A 

coisa já, era pra assustar. Aí eu digo: “Mas Petrópolis, Teresópolis e tal...?” Aí: “Não, (?)...” Três ou 

quatro dias depois, o Milton, entomologista... 

 

AA - Entomologista?  

 

FS - É. 

 

WH - Como é o nome dele? 

 

FS - Milton... Milton não sei de que... (telefone). “Maria, vê...” (alguém responde: “Já vou Fausto”) 

E, bem, ele me telefonou e disse: “Olha, Fausto, qual foi visto...” (conversa paralela, não dá para 

entender quem fala com quem por alguns segundos). Bem e aí e ele, me disseram...  eu fui lá e o 

Milton me disse: “Olha, Fausto, a sua teoria foi abaixo!” “Por quê?” “É que nós encontramos três 

focos de Aedes em Teresópolis.” “Encontraram três focos de Aedes em Teresópolis! Muito bem. Eu 

vou lhe dizer uma coisa, eu duvido muito. Mas em todo caso, eu vou tirar isso a limpo.” Eu tinha 

trabalhado dois anos em Teresópolis. Eu era uma pessoa mais ou menos conhecida, porque sempre 
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me interessei muito. Trabalhava no centro de saúde... Eu falei no centro de saúde, embora não fosse 

o diretor, mas o secretário de Saúde, que era o Pantoja, muito meu amigo. Ele era um bocado zangado. 

Quando ele ia lá a Teresópolis, ele queria conversar comigo e não dava nenhuma confiança ao diretor 

do centro de saúde, porque ele queria que eu assumisse o centro de saúde, mas eu resisti, resisti... 

Felizmente, ele não conseguiu me nomear e chegou a ingenuidade de dizer: “Fausto, eu não sei o que 

está havendo! Tá tudo certo, isso e tal...” Quando chega na hora a Secretaria de Segurança diz que eu 

não tenho condições de chefiar o serviço. (ri) Ele pensava que era alguma confusão com homônimo. 

(??) Vai lá! O negócio era comigo mesmo, (ri) porque eu não tinha trânsito livre no Setor de 

Segurança. 

 

WH - Isso já... Depois do golpe militar. 

 

FS - É. Depois do golpe militar. De maneira que eu, então conversando lá na SUCAM, de volta. “Eu 

tenho conhecimento lá em Teresópolis. Sou uma pessoa que o pessoal me olha com um certo respeito 

porque eu sou um homem sério. De maneira que eu vou pra semana a Teresópolis. Peço uma 

audiência ao prefeito. Peço uma audiência ao prefeito, faço ver a ele a repercussão que tem no turismo, 

caso a SUCAM comece a divulgar que existe dengue aqui em Teresópolis. Eu tenho minhas dúvidas. 

Em todo caso queria...” Contando o que eu iria fazer lá em Teresópolis, “Quero que você me 

proporcione a possibilidade de requisistar ou convidar 10 pessoas, pra fazer levantamento de índice 

aqui, (conversa no fundo) de (?), sob a minha supervisão. E, quando eu concluir isso eu posso dar a 

minha palavra definitiva.” Aí, o Milton viu aquilo, ficou assustado, né? Ficou assustado. “Porque eu 

vou imediatamente... Não agora, que era quarta-feira, não. Mas na próxima segunda-feira eu vou a 

Teresópolis e tenho certeza que o prefeito vai acatar porque eu explico a ele a repercussão de uma 

epidemia de dengue lá em Teresópolis. Principalmente sendo na base do papo furado.” Aí saí de lá, 

vim pra cá. Três dias depois o Milton me telefonou: “Olha, Fausto, eu tô lhe telefonando porque 

houve um equívoco. Realmente eu fiz um exame e não é Aedes aegypti, é o (??). (risos) Eu não quis 

entrar... 

 

WH - Mas o sr. já tinha entrado. O sr. não precisava entrar mais. 

 

FS - É. Não precisava entrar. De maneira que, é uma situação que a gente tem que... Mas,... Eu estava 

no negócio do Aedes aegypti, que tinha se espalhado, levado pela mão do homem. E, realmente, o 

maior fator de dispersão do Aedes aegypti é a embarcação. A embarcação, não há dúvida nenhuma, 

que era a grande responsável pela dispersão do Aedes aegypti. Aqui mesmo no Brasil, se você estudar 

a coisa com detalhe, você vai verificar que o litoral brasileiro é o que se infesta quando surge o Aedes 

aegypti, com maior facilidade e tal e etc. 

 

WH - É. É verdade. 

 

FS - Depois da embarcação, dentro da experiência que eu tenho, é a febre (?).  

 

WH - Interessante, né? Porque o sr. trabalhou na febre amarela e depois o sr. foi trabalhar na Saúde 

dos Portos, né? Que de uma maneira ou de outra o sr. continua ligado à Febre Amarela, né? 

 

FS - Sempre. É. Muito ligado à Febre Amarela.  

 

WH - Vou dar uma pausa. (interrupção da gravação) 
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Data: 16/02/1995 

 

 

Fita 7 - Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 16 de fevereiro de 1995, estamos começando a 4ª entrevista com o dr. Fausto 

Magalhães da Silveira e... Ana Beatriz Almeida, Cristina Barbosa e Wanda Hamilton, estão 

realizando as entrevistas. Dr. Fausto, a gente falou na última entrevista, o sr. falou muito sobre a febre 

amarela, sobre a estrutura do Serviço de Febre Amarela da Fundação Rockefeller. O sr. fez um...um 

histórico, né, fantástico sobre a febre amarela no Brasil. E agora a gente queria... o sr. também já 

relatou alguns casos de trabalhos que o sr. executou na Febre Amarela. Mas a gente queria, agora, 

acompanhar, né, que o sr. contasse a sua trajetória dentro da febre amarela, assim mais ou menos, 

desde que o sr. começou, que tipo de serviço o sr. fazia? A quem o sr.  estava subordinado? Né? Por 

quanto tempo o sr. trabalhou? Que tipo de atividade lhe foi designada, né? E a gente pode começar 

pelo Paraná, né? Se o sr. quiser contar como é que o sr. foi mandado pra lá, quem o recebeu, quem 

era o chefe do setor...? 

 

FS - Eu fui mandado para o Paraná pela segunda vez, porque da primeira, eu demorei apenas três 

dias. Um dia pra ir, quatro dias pra voltar, cinco. 

 

WH - Ah! Aquele teste que fizeram com o sr.? 

FS - É. Eu saí daqui, ele foi com uma ficha minha. E eu saí daqui no dia... 25 de março de 36. E voltei 

do Paraná no dia 30 de março de 36 e no mesmo dia me apresentei à Região Sul, enviado pelo diretor 

geral, para fazer o treinamento no Estado do Rio de Janeiro. Logo no primeiro contato, além das 

apresentações... ... normais,... 

 

WH - Isso aonde dr. Fausto? No Paraná? 

 

FS - Não. Isso... 

 

WH - No Rio. É. 

 

FS - Aqui no Estado do Rio. Os diretores eram: dr. Nicomedis, o segundo nome não me recordo e 

Nilton... e o dr. Nilton. Eles me entregaram um manual de serviço, eram dois volumes, extensos, com 

a obrigação de ler, reler. E ao mesmo tempo, um questionário com 200 ou 250 perguntas. É a tal 

história, (ri) o sujeito vai fazer exame, já sabendo o que vai ser perguntado. Talvez seja até um bom 

processo, porque aquelas 250 perguntas, nada mais eram do que a síntese daqueles livros de instrução. 

E, ao mesmo tempo, informando que o período máximo admitido para o indivíduo aprender, rever e 

estudar aquele manual, era de três meses. Sendo admitido inclusive, dentro de dois meses, caso o 

candidato (buzina) tenha um interesse tal, que lhe permita nesse período de tempo, estar em condições 

de ser argüido. Eu entendi que eu, que tinha um grande interesse em ser admitido como... o termo 

efetivo é exagerado, mas como médico do serviço e além disso tinha um salário aumentado não sei 

quanto, e, rapidamente me apresentar para a prova exigida. Devia ter apanhado... a carta, eu tenho a 

carta, que um dos diretores fez ao diretor geral, depois que me argüiu. Eu sei que... 

 

WH - O sr. lembra da carta, do que ele dizia? 
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FS - Eu tenho a carta. 

 

WH - Mas o sr. não lembra? Que é pra contar pra gente. 

 

FS - A carta é essa, elogia e isso e tal... Espera aquele médico jovem, isso e tal... de boa apresentação... 

seja útil ao Serviço e tal e (?) E eu tinha pouca experiência sobre a identificação de certos anofilíneos. 

Mas, ela tomou conhecimento que a culpa não era minha. Era, deram uma chamada até no meu 

diretor, que não fez o treinamento que deveria ter feito comigo. Exatamente por isso que ele me dava 

apenas 90. (ri) É uma nota alta. Como quem diz: “Se ele soubesse aquilo daria 100.” Bem, mas eu fui 

considerado apto. Nesse meu período de treinamento... eu contei o tal episódio da explosão. Não vou 

repetir. Vocês olham isso, não há necessidade. Eu fui reconhecer um guarda nosso que deveria ter 

morrido, fui e acabou sendo demitido porque não morreu. Logo no dia seguinte à minha conclusão... 

não sei aí se foi logo no dia que eu fui chamado para fazer um treinamento ou depois do treinamento. 

Eu me submeti à prova de proteção. E essa prova de proteção, deu altamente positivo. Eu que nunca 

tinha me vacinado, mesmo não existia vacina nessa época, só poderia se justificar como um episódio 

de febre amarela que eu tinha tido e que não tinha sido diagnosticado. Talvez em 1918... ou 19. Se eu 

nasci em 9, de maneira que devia ter uns 7 ou 8 anos de idade, quando fui atingido pela febre amarela. 

De maneira que essa situação de eu ter forte imunidade, permitia à Febre Amarela me utilizar em 

situações adversas, né? De maneira que eu voltei para o Paraná, depois de concluído esse estágio no 

Estado do Rio. Os diretores eram os mesmos, lá no Paraná. E, existia... um diretor, foi depois diretor, 

mas era o chefe do Serviço de Vacinação da Epidemiologia no norte do Paraná, porque estava 

havendo uma epidemia de febre amarela. Era uma epidemia de febre amarela naquela zona de 

Londrina, Cambará... e a fronteria com o estado de São Paulo. E eu estive durante alguns meses nesse 

programa de vacinação, que era com vacina... vaciana E , essa que é uma vacina ainda com o vírus 

que podia, como realmente trouxe, uma, várias vezes, problemas sérios e um percentual de 1 por mil, 

1 por 2 mil, casos de morte. Eu quero que desligue, que eu vou contar um episódio que eu não quero 

que seja gravado, (ri) mas para vocês terem idéia... (pausa na gravação) 

 

WH - O sr. tava contando, dr. Fausto, um caso de... que houve no Paraná, onde os médicos, né, por 

uma razão ou por outra, não puderam cumprir o regulamento e eles tiveram uma multa, né, em cima 

do salário. Quer dizer, o sr. poderia dizer que a rigidez da Fundação Rockefeller era muito maior em 

relação aos guardas, né, do que em relação ao pessoal médico, aos cargos de chefia, né? 

 

FS - Sim. Os cargos de chefia... essa disciplina era imposta e as penalidades decididas pelos diretores. 

Ao passo que os guardas, quem mantinha a disciplina, eram os médicos. Qualquer caso de indisciplina 

envolvendo um guarda, não necessariamente seria levado ao conhecimento da direção em detalhe. 

Apenas que o guarda tinha sido demitido porque não interessava ao Serviço, face o seu 

comportamento. Não havia inquérito, investigação profunda... 

 

WH - É. O que eu quero lhe perguntar, na verdade o que eu quero chegar, é o seguinte: a formação 

de um guarda, né, guarda-chefe ou guarda pra trabalhar, linha de frente da Fundação Rockefeller. Era 

uma coisa fácil de fazer, quer dizer, não exigia muito treinamento? Era um pessoal facilmente 

substituível? Né? 

 

FS - É. Era facilmente substituível. Porque as exigências do nosso Serviço, eram, primeiro: que ele 

fosse alfabetizado, não é, porque ele tinha que escrever nome de rua e tal, etc; e já era um filtro muito 
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grande; segundo: que não tivesse defeito físico aparente e tal, etc; terceiro: era submetido ao exame 

de saúde, primário e tal, etc, inclusive com radioscopia. Radiografia de tórax pra ver... 

 

WH - Isso todo pessoal da Rockefeller passava? Até os médicos... 

 

FS - É. Todos eles passavam. Eles não passavam era sob o crivo, o negócio da vacinação, isso e aquilo 

e tal... Isso não passavam. Não passavam mesmo porque, esses guardas, não faziam investigação 

epidemiológica em áreas que existisse... (telefone) (pausa na gravação) 

 

WH - O sr. dizia que eles não faziam trabalho de epidemiologia em áreas onde existisse... ... Os 

guardas. 

 

FS - Que existisse, digamos, febre amarela... (ri) (vozes no fundo atrapalhando) ... mesmo que, era 

raro. Esses casos de febre amarela... (Pausa na gravação por ser impossível se compreender o que 

falava) 

 

WH - Quer dizer, depois de todas essas interrupções, dos barulhos, dr. Fausto, o sr. tava a gente tava 

falando do treinamento dos guardas, né? E o sr. tava me dizendo que era um pessoal facilmente 

treinado, porque eles não tinham que passar a..., quer dizer, eles tinham que saber ler e escrever, mas 

eles não precisavam trabalhar em áreas onde houvesse surtos epidêmicos, né? Não precisavam... 

 

FS - É. Certo. 

 

WH - E além dessas exigências, em termos de trabalho, havia algum...? 

 

FS - Sim, além dessas exigências, de um modo geral, o guarda... quando entrava no Serviço, ele tinha 

a função... Acho que nem era guarda, era trabalhador. Ele fazia parte, digamos, de um grupo que 

levava escada, que levava isso pra fazer uma inspeção numa caixa d’água, uma calha... Ele só passava 

a guarda, geralmente depois um estágio de algumas semanas nesse tipo de trabalho. 

 

WH - Como trabalhador. 

 

FS - É. Como trabalhador. Nem sempre. Porque existiam certos guardas, que a simples apresentação, 

já dizia que ele tinha capacidade de entrar logo como guarda de Serviço. Parece que tinham duas 

classificações: guarda de segunda, guarda de primeira, depois guarda de esquadrão de foco gerador, 

depois o guarda-chefe, guarda-chefe geral. Essa, digamos, era a escala que existia no Serviço. Além 

de médico, né? Porque é médico, médico assistente, diretor, diretor geral, tal e etc. Mas...  

 

WH - Que o sr. trabalhou em... O sr. tava falando, no Paraná, né? Que o sr. tava narrando esse episódio 

aconteceu no Paraná. O sr. trabalhou como médico assistente, né? 

 

FS - É. Médico assistente. 

 

AA - Quem era mesmo o médico chefe? Qual era o nome dele? 

 

FS - É, Nicomedis... era um. 
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WH - Esse não era no Rio? 

 

FS - Não, lá no Paraná. Nicom... e o outro Nilton... Pessoa. 

 

AA - Esses eram os chefes do setor. 

 

FS - É. O chefe do setor. Era um dos dois.  

 

AA - E o sr. assistia especificamente a um médico ou o sr. era assistente...? 

 

FS - Do Serviço. 

 

AA - Do Serviço.  

 

FS - É, assistente do Serviço e obedecia quase sempre à orientação dele. Só depois que o indivíduo 

ganhava um certo status era que tinha possibilidade de traçar o seu itinerário de trabalho para o mês. 

Porque... 

 

WH - Como é que fazia, dr. Fausto, pra ganhar um certo status? Dentro da Fundação Rockefeller? 

 

FS - Primeiro: obediência, né? Ser muito bom de obediência. Segundo: comportamento. Porque eles 

diziam que não, mas eles fiscalizavam muito o comportamento do médico diante da sociedade. 

Porque nós tínhamos muito contato com a sociedade, por causa das constantes dificuldades dos 

guardas principalmente no início, de fazer a sua visita domiciliar. De maneira que, tudo isso, eu acho 

que ia contando ponto, né? Não transferir nenhum desses problemas pra uma etapa mais avançada. 

Era um médico que resolvia todos os seus problemas sem maiores dificuldades. Ao passo que, 

existiam alguns, em que inclusive, o próprio status social dele, (ruído) já criava situações mais... 

fáceis ou mais difíceis, mais complicadas. Mas,... certamente, simpatia. (ri) A simpatia. (??) muito 

em todas as atividades reunidas. Mas no Paraná, eu permaneci no Paraná, ... ... Aqui fala... Não está 

completo não. Porque do Paraná, eu fui pra Santa Catarina. Que era subordinado ao Setor Paraná. 

Mas, como eu estava só em Santa Catarina, já tinha, digamos, status de diretor do Serviço, né? Porque 

não tinha quem me orientasse, me desse instruções... O Serviço de Santa Catarina, praticamente fui 

eu que instalei. Eu instalei  o Serviço de Santa Catarina, coloquei aquilo pra funcionar. 

 

AA - Instalar um Setor significa que o sr. contratou os guardas... 

 

FS - É. 

 

AA - ...que o sr. organizou a equipe...? 

 

FS - Todos. 

 

AA - Isso tudo. 

 

FS - Tudo. Treinei... 

 

AA - Treinou... 
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FS - Treinei. E tive contato com os governadores, né? Por sinal, lá em Santa Catarina, era um homem 

de grande prestígio! Nereu Ramos. Já ouviu falar de Nereu Ramos? Nereu Ramos era o governador 

de Santa Catarina. E o secretário geral dele, o dr. Gustavo e tinha um médico: dr. Tolentino de 

Carvalho, que era mais jovem do que eu no Serviço. Parece que tinha entrado há pouco tempo. Eu 

orientava esse Tolentino de Carvalho. E esse Tolentino  de Carvalho, ele namorou a filha do Nereu 

Ramos. Não era... era uma sobrinha criada pelo Nereu Ramos, que muitas vezes é mais do que filha, 

né? Porque o sujeito fica mais... 

 

WH - Afeiçoado. 

 

FS - É, mais afeiçoado. De maneira que o Tolentino era... De maneira que o Nereu Ramos nos tratava 

com muita consideração. E eu, angariei prestígio... Cidade pequena é danado, né? De dia tinha estado 

com ele, não sei que... Quem é que não conhece Santa Catarina? 

 

WH - Não, não conheço. 

 

FS - No ponto mais central de lá, eu ia passando, ele ia de carro... Não sei se ele parou o carro porque 

me viu ou se ia realmente parar. Eu acho que ele parou porque me viu, porque depois eu conversei 

com o dono do bar, era uma cafeteria, era a mais elegante de lá e tal... Ele parou, saltou, disse: “Fausto, 

etc.” Eu digo: “Governador, vamos tomar um cafezinho...!” Ele aí foi, tomou um cafezinho comigo. 

Levei ele pro carro. Uma hora depois (ri), toda a cidade sabia que o governador... E eu fiquei ainda 

com mais prestígio. 

 

AA - Mais prestígio ainda! 

 

WH - Porque o governador tinha tomado um cafezinho... 

 

FS - Cafezinho. E o governador não é esse governador que tá dando adeus, não. O Nereu Ramos era 

um sujeito muito circunspecto. Era um indivíduo, quem nunca viu a fotografia dele, era um sujeito 

desses políticos antigos que nunca fez agrado à procura de votos não. Tanto que o Nereu Ramos, dias 

depois, recebeu uma notificação pra escolher o local pra construção do sanatório, de tuberculosos, lá 

no Paraná. Ele aí mandou o processo lá pro meu Serviço, pra que eu desse opinião e tal, etc. (ri) Era 

evidente que ele mandou aquilo pra mim porque... por causa do Tolentino, né? Que ia ser o futuro 

genro dele. Porque nesse projeto, figurava inclusive, a casa do diretor. E tava na cara quem ia ser o 

diretor era o Tolentino, né? E aí, eu não podia (?) muito. O Tolentino era um homen de 1 metro e 90, 

forte. Sujeito... um gigante. O Tolentino era um touro! Mas isso é um detalhe que eu conto pra vocês 

terem idéia, digamos, do prestígio ou do suposto prestígio do chefe de serviço do estado que não era... 

de 2ª linha. Santa Catarina sempre foi um estado de certo prestígio. Bem, aí surgiu um episódio que 

eu acho que eu contei. Eu recebi uma notificação da vinda de um diretor do Rio, que ia inspecionar o 

meu serviço lá em Santa Catarina. Esse diretor, era Pedro (?), um sujeito terrível! Sim! Nunca liguei 

isso, porque sempre olhei a minha passagem pela Fundação, como um episódio que a qualquer 

momento eu podia virar a página e seguir em frente. Porque não era o meu objetivo. Muitos tinham 

a Fundação como seu objetivo, inclusive pra entrar na Panamericana. Que era o degrau pro sujeito ir 

pra Panamericana. Mas eu nunca olhei isso não. Eu sei que foi esse diretor lá, o diretor... 

 

WH - Era o dr. Mário Miranda? 
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FS - Mário Miranda. É, exatamente isso. Mário Miranda.  

 

AA - O sr. pode contar... Isso aí o sr. não contou pra gente não. O sr. contou tava desligado. Esse é 

que a gente pediu pro sr. contar agora. 

 

FS - Esse Mário Miranda era tido como um dos diretores mais enérgicos, isso e aquilo. Chegou lá em 

Florianópolis: “Oh, como vai, dr. Miranda! E isso e aquilo...” Ele perguntou: “Onde é que nós vamos 

amanhã e tal?” Eu digo: “Vamos à Laguna.” Laguna era onde estava o guarda chefe geral, quer dizer, 

a segunda pessoa do Serviço, que podia orientar melhor o nosso itinerário. O fato, 4 horas da manhã... 

era uma época que pro indivíduo ir pra Laguna, tinha que saber da maré. Porque grande parte da 

viagem era feita pela praia. E o carro tinha que estar em boas condições. Porque algumas vezes, carros 

que enguiçaram, afundaram na areia. Porque a areia não era muito sólida e permitia um carro de uma 

tonelada e meia, duas toneladas, ficando parado uma, duas horas, ele ia afundando (ri), afundando... 

desaparecia. Mas nós viajamos bem. Chegamos lá em Laguna e fomos saber onde estava o guarda-

chefe. Pra saber era a coisa mais fácil, era só ir na sede do Serviço, olhar o mapa, ver o alfinete, (ri) 

e isso e aquilo... guardar o número tal: “Que horas são?” “Duas horas, ele deve ter visitado tantos 

prédios. Vamos encontrar ele...” Pá, pá! Tava lá o guarda. Tava lá a bandeira do guarda. A bandeira 

do guarda, eu... saltei com ele, ele ficou parado olhando, nisso o guarda-chefe ia saindo da casa. Um 

sujeito tão dedicado ao Serviço, que nem olhava se tinha carro, se tinha gente e tal... Ele apenas, de 

acordo com o manual de serviço, a disciplina, tinha que pegar a sua pasta e fazer o registro do que 

tinha encontrado naquela casa, que tinha feito a inspeção e coisa e tal. Quando ele terminou aquilo, o 

dr. Mário disse: “O sr. é o fulano de tal?” Ele disse: “Ah, o sr. é o chefe de serviço?” Ele: “Sou o 

chefe. E você é o guarda-chefe? É um absurdo uma coisa dessas! Como é que um guarda-chefe não 

sabe nem colocar uma bandeira na porta de uma casa! A bandeira tinha que estar com uma inclinação 

de 45º. Não sei que, pá, pá, pá!” E eu fui me queimando com aquilo.  “O sr. tinha que fazer isso e 

aquilo...” (ri) Antes dele terminar o falatório dele em cima do guarda, eu disse: “Olha, dr. Miranda, 

eu não estou me sentindo bem. De maneira que eu vou para o hotel e lhe espero lá. Já são dez e meia, 

daqui a uma hora o sr. está lá. (???) Tava com uma indisposição.” Ele olhou assim pra mim: “O sr. 

vai de carro?” Eu digo: “Não, eu vou a pé porque numa cidade pequena daquela, 10 minutos que você 

ia a pé, o sujeito chega em qualquer lugar, nenhum problema.” Eu sei que ele ficou lá com o guarda-

chefe, (ri) dando aquela espinafração danada. Já tinha duas ou três pessoas ali olhando, né? Um 

homem daqueles que era conhecido e respeitado! Uma vergonha! Uma vergonha danada.(ri) E 

quando eu fui chegando no hotel e eu digo: “É hoje que eu vou me embora. Não fico mais aqui. Mas 

um negócio desses eu não aceito.” Depois chegou o doutor: “Ô Fausto, você e tal, etc. Parece que não 

ficou satisfeito com minha...”E eu: “Nem tanto isso. Mas de qualquer forma isso também influi, 

porque eu sou incapaz.” “Não! Você precisa aprender essas coisas. Nós, médicos da Fundação 

Rockefeller, temos que olhar são as pequenas falhas. Porque o que está certo, certíssimo, isso é 

obrigação. Não tem nada demais. Se você encontra o guarda no itinerário, isso e tal. Entra na casa, 

ele tá furando depósito artificial. Tem um mundo de depósito artificial. Você leva 2 minutos, 3 

minutos, ele pá, pá, pá! Como você via dezenas de vezes. Não tem nada de mais. É obrigação dele! 

Isso, ninguém tem que elogiar nem coisa alguma. Agora, qualquer pequeno defeito, nós temos que 

dar ênfase para...”Aí eu digo: (ri) “Tá bem!” “Ah, não sei o que”. Nos tratou muito bem, à noite saiu 

comigo, demos um passeio lá. No dia seguinte ele veio aqui pro Rio. Quando chegou aqui no Rio, 

dois dias ou três dias depois, aí eu recebi uma notificação que tinha sido transferido pra Mato Grosso. 

Eu lhe digo com toda a sinceridade, eu, intimamente, até gostei. Porque um dos objetivos meus na 

febre Amarela, era conhecer o Brasil. Eu sabia que os médicos viajavam muito e tal e viajavam quase 
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sempre de avião. Eu não tinha receio nenhum de avião, gostava mesmo naquela época. Que o avião 

era um meio perigoso, né? Mas eu nunca tive nenhum receio. O que eu sei é que eu fui pra Mato 

Grosso. Cheguei em Mato grosso... 

 

WH - Essa sua transferência, o sr. acha que teve alguma coisa a ver com a visita do médico? 

 

FS - Teve! É evidente! É, a visita do médico. Aquilo foi um castigo diante do meu comportamento... 

 

WH - Da sua reação à atitude dele, né? 

 

FS - Da minha reação à atitude dele. Como eu tinha certamente outras qualidades, eles não quiseram 

me agredir, não é, me recomendam com ofício ou isso ou aquilo. E resumindo, uma transferência e 

todo mundo considerava... 

 

WH - Mas o sr. já tinha, por exem... o sr. já tinha montado ou conseguido montar já o Serviço... 

 

FS - Já! 

 

WH - ...já em Santa Catarina? Ou ainda faltava... 

 

FS - Não! O serviço em Santa Catarina já tava perfeitamente montado, tava funcionando às mil 

maravilhas, não tinha nenhum problema. 

 

WH - Com quantas pessoas o sr. contou pra montar esse Serviço em Santa Catarina? Quanto pessoal 

envolveu? Quantos recursos? O sr. tem idéia? ... 

 

FS - O pessoal... tavez fosse... uns cento e tantos. 

 

WH - Pra todo Estado? 

 

FS - Pra todo Estado. Pra você vê como é que são as coisas, todo o estado de Santa Catarina, é muito 

mais de cento e tantos guardas. Eu tinha cidades relativamente grandes. Por quê? Porque o serviço 

era baseado, lá em Santa Catarina, com... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 7 - Lado B 

 

 

WH - O sr. dizia, dr. Fausto, que o sr. lidou com cento e tantos guardas e que não tinha um grande 

índice de infestação no estado de Santa Catarina. 

 

FS - É, não tinha. E o litoral de Santa Catarina até Laguna. Abaixo de Laguna não existia mais Aedes. 

Fato esse que foi confirmado anos depois, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, tive oportunidade 

de fazer o levantamento do índice em toda a costa Atlântica do Rio Grande do Sul. Dentro do estado 

de Santa Catarina, as cidades importantes, quais eram? Itajaí, né? Não é em Santa Catarina? 

 

WH - Itajaí? 
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FS - Eu às vezes faço uma ligeira... Era Itajaí... Itajaí... Brusque é Paraná. Né? Brusque, Joinville, é 

Paraná. 

 

AA - Joinville é em Santa Catarina. Eu acho que Joinville é em Santa Catarina. 

 

CB - É em Santa Catarina. Acho que Brusque também é em Santa Catarina. 

 

FS - É, Santa Catarina... O que eu sei é que existia um rigor muito grande no trabalho do guarda, 

inclusive o guarda visitava, em média, ... 700 casas por semana. 500, 700. No centro da cidade que 

tinha muito sobrado podia abaixar até pra 300 e tantos. Mas tudo isso era feito com tal rigor, que 

inclusive em algumas áreas, nós cronometrávamos o tempo de permanência do guarda em cada visita. 

Porque uma das coisas mais importantes e que hoje eles não ligam nada, é o serviço de limpeza 

urbana. O serviço de limpeza urbana, representa a base para possibilitar um programa de controle de 

erradicação do Aedes. O que eu sei é, que aqueles guardas, cada grupo, digamos, de 6 ou 7 guardas 

tinha um guarda-chefe e existia o guarda-chefe geral. De maneira que, não existia nenhuma 

possibilidade do guarda registrar atividades que não tivessem sido realizadas. Porque além do 

controle do itinerário, nós... inspecionávamos um... (??) uns anos, ele é até um modelozinho que o 

guarda é obrigado a assinar e datar, da sua passagem. E eles sabiam perfeitamente, se por ventura ele 

quisesse emprenhar a visita dele, registrando duas idas, já pra semana subsequente, e não visitando, 

facilmente era identificado pelo inspetor, pelo médico e tal. E num caso como esse era dispensa 

imediata, não tinha nem conversa pra explicar coisa alguma. Era inexplicável. De maneira que... 

 

WH - Dr. Fausto, eu tinha lhe perguntado, como é que o sr. tinha feito pra montar o setor em Santa 

Catarina. Se o sr. mesmo recrutou as pessoas, enfim... eu queria que o sr. contasse como é que foi 

essa montagem desse setor em Santa Catarina.  

 

FS - Essa montagem foi o seguinte: eu cheguei em Santa Catarina e me hospedei, como sempre fazia, 

né, (ri) no melhor hotel e no melhor apartamento. Porque aí eu chegava, ficava logo conhecido. “O 

doutor aqui e tal se hospedando...!” Nós ganhávamos relativamente bem, não tínhamos nenhuma 

responsabilidade de família, etc. De maneira que eu me hospedava sempre no melhor hotel e tal. Era 

um apartamento com sala, quarto e isso e tal. E eu, fazia, digamos, uma sub-sede do Serviço no meu 

apartamento, pra receber pessoas que queriam fazer indicação pra guarda. Porque se hoje é um 

problema você conseguir um emprego, nessa época era um problema maior ainda, não era fácil não. 

Existia lá o Serviço de Malária já. Como era o nome do doutor...? ... Me esqueci. Serviço de Malária, 

e eu consegui umas salas lá no Serviço de Malária, para instalar a sede aí no Serviço de Malária. Aí 

aconteceu até uma... Eu acho que eu contei um fato curioso com o diretor desse Serviço de Malária 

que ainda é vivo. Esqueci o nome dele, mas não é de propósito não, mas esqueci o nome dele. Eu 

num sábado... passava lá numa rua... grã-fina, uma multidão de pessoas... “O que é isso? Ali não é 

casa do doutor...?” “É, é lá mesmo.” “E o que que tá havendo?” Ele disse: “Tá havendo o seguinte: é 

que uma mulher está com o doutor aí. E o marido dessa mulher tomou conhecimento, já suspeitava e 

está com o juiz, aqui o escrivão, testemunhas, etc... e quer fazer um flagrante de adultério.”... 

 

AA - Se ele fosse da Rockefeller ele tava na rua! 

 

FS - Ah, tava! (risos) Se ele fosse tava na... 
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AA - Se ele fosse da Rockefeller, não tinha desculpa nenhuma. 

 

FS - É, é. Eu sei que tava aquele escândalo danado lá defronte. Tava aquele escândalo, “Deixa eu ver 

o que que vai acontecer aí.” Sabe o que aconteceu? Veja que sujeito danado! Pelas tantas, chega uma 

ambulância: “Tammmmm!” Aí abriram o portão, era uma casa grã-fina, abriram o portão da garagem, 

a ambulância entrou, três minutos depois a ambulância: “Tammmmm!” Daí a 5 minutos a ambulância 

tomou caminho certo e ignorado. (ri) Aí o doutor abriu a porta, entrou: “Ah, tua mulher? Aqui não 

tem mulher nenhuma. Pode percorrer a casa, não tem nada.” A mulher tinha escapado na 

ambulância... (ri) Tinha ido embora. Foi uma coisa fantástica! Eu vou me lembrar do nome desse 

colega que foi... 

 

AA - Ao longo da entrevista a gente tenta lembrar o nome dele.  

 

FS - É. Eu vou me lembrar. Eu vou telefonar... Eu me dou muito com ele. (ri) Um sujeito formidável! 

Um indivíduo desses... pode perfeitamente escrever um livro como se deve proceder em situações... 

 

WH - Adversas! (risos) 

 

FS - Adversas. Grande. Aí... 

 

WH - Mas o sr. dizia que o sr. fez contato com o Serviço de Malária, pra indicação de guardas, pra 

eles... 

 

AA - Não. Conseguiu usar a sede... 

 

WH - ...pra conseguir a sala... 

 

FS - É. Não há indicação... a gente chama, nem precisa chamar, porque todo mundo sabe que dezenas 

de pessoas se apresentam. E você faz um pequeno teste. 

 

WH - O sr. que fez a seleção do pessoal? 

 

FS - É. É, eu é que fiz a seleção do pessoal. 

 

WH - Era o sr. e... 

 

FS - O Tolentino de Carvalho. 

 

WH - ...Tolentino que trabalhava sob sua orientação. 

 

FS - Que trabalhava sob minha orientação. De maneira que, depois desse episódio, do episódio da 

Laguna, com o tal médico e isso... 

 

AA - O Mário Miranda. 

 

FS - Mário Miranda. Eu fui designado para o Mato Grosso. Aí pode encerrar o negócio de Santa 

Catarina. Ou quer saber? 
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WH - Não, não. Eu tava lhe perguntando. Aí o sr. treinou, o sr. que selecionou o pessoal pra trabalhar 

no... os guardas? 

 

FS - É na, no campo. No serviço de campo. Como eu disse... 

 

WH - O sr. dividiu o estado por regiões? Como é que era isso? Como é que era feito isso? 

 

FS - Era feito do seguinte modo: tinha um grupo de guardas experimentados. Esse grupo de guardas 

experimentados, fazia o levantamento de índice do estado. Feito o levantamento de índice do estado 

nós sabíamos mais ou menos, as zonas onde podia existir ou existia...  

 

WH - Casos de... 

 

FS - ...o Aedes aegypti. Aonde existia maior quantidade de Aedes aegypti, nós instalávamos ali, a 

sede de um guarda. E os outros nós... penetrávamos na zona rural, que era também uma área 

considerada perigosa, porque muitas vezes uma grande cidade é infestada por Aedes na zona rural. 

Mas, eu tenho aí, exatamente, o ano em que foi erradicado o Aedes em Santa Catarina. Na próxima 

vez eu vou anotar esses dados. 

 

WH - Porque o sr. esteve dois meses, né, trabalhando em Santa Catarina? Não é isso dr. Fausto? 

 

FS - Só? Não.  

 

WH - Não. Mais? O sr. ficou mais tempo. 

 

AA - Isso dessa vez antes do Mato Grosso, né, porque no...no currículo não tá aparecendo essa vez 

em Santa Catarina, que o sr. organizou. Né? Eles pularam direto pro Mato Grosso. Tá faltando essa 

primeira ida a Santa Catarina. ... E aí o sr. contou da instalação desse setor lá, depois é que o sr. foi 

pro Mato grosso, né? Foi mais de um ano que o sr. ficou em Santa Catarina organizando esse setor? 

Foi mais de um ano? 

 

FS - Hem? Em Santa Catarina? 

 

AA - É. 

 

FS - Não chegou a um ano. 

 

AA - Não chegou a um ano. 

 

FS - Não. ... ... Bem, mas aí... Vamos passar pra Mato Grosso agora, né? 

 

WH - Vamos lá! Aí o sr. foi mandado pro Mato Grosso. 

 

FS - É. Fui mandado pra Mato Grosso. Cheguei em Mato Grosso e o diretor era (?), dr. (?). (barulho 

de trânsito) Eu me lembro bem do nome, era um médico antigo, inclusive ele era de Alagoas também. 

Esse dr.(?). Mas tinha um outro médico... Me esqueci. Esse médico era formidável. Formidável 
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porque era boêmio, gostava de fazer representações assim socias. Eu falei que às vezes ele pedia 

champanhe francesa... 

 

AA - Hum, de tarde pras moças da cidade verem. (risos) 

FS - De tarde. É. Pras moças... e oferecia, me chamava e eu ficava com ele. (ri) Bem, eu estive lá, nos 

episódios... Já lhe contei já desse episódio curioso que eu fui a...a... Fui confundido com Filinto 

Müller. 

 

AA - O sr. falou em off. 

 

CB - O sr. contou sim, só que tava desligado.  

 

AA - O sr. conversou com a gente, fora de gravar. O sr. podia contar agora pra gente esse episódio. 

A gente não chegou a gravar. 

 

FS - É, esse episódio... eu recebi uma notificação pra ir à Santa Rita do Araguaia. Parece, é, Santa 

Rita. Um lugar terrível! Nos cafundós dos Judas... E, dr. (?) disse: “É uma missão arriscada, porque 

você tem que fazer uma viscerotomia num cadáver já sepultado. Apenas para demonstrar a autoridade 

do Serviço. O viscerotomista, tá aqui o telegrama, notificou que foi impedido de fazer a 

viscerotomia.” 

 

AA - Impedido pela família? 

 

FS - É, pela família. Impedido pela família, era um sujeito de certo prestígio e aí o delegado que aliás 

não devia ter dado ordem pro sepultamento, porque só com visto do nosso representante é que os 

cadáveres eram sepultados, e esse foi sepultado sem o visto. Envolvia uma série de problemas. E... 

 

AA - Quer dizer, o visto seria necessário para as pessoas que tinham possibilidade de ter tido febre 

amarela? 

 

FS - Não. O visto era para permitir o sepultamento. 

 

AA - Mas de qualquer sepultamento?... 

 

FS - Não. Todos os atestados de óbito passavam pelo crivo do nosso representante. E o nosso 

representante tinha instruções. As instruções eram as seguintes: todo indivíduo que morresse com 

menos de 10 dias de doença, tinha que ser visceratomizado. Os outros não, dava o visto e liquidou o 

assunto. Nesse caso, o atestado não foi encaminhado ao nosso representante e dado o poderio (ri) do 

dono do defunto, digamos assim, foi sepultado. E a minha missão era ir lá, fazer a exumação, fazer a 

viscerotomia e dar uma chamada no responsável e regressar à minha base... no Serviço. Aí nesse caso 

teria que tomar essas providências. Eu recebi a missão de ir, o meu carro que era novinho em folha, 

foi embarcado num trem, num vagão, num carro. E eu, eu no trem e o carro... 

 

AA - O carro no trem. (ri)  

 

FS - E o carro... Quando chegou lá em Campo Grande, Campo Grande era uma cidade já naquela 

época... não era Campo Grande não. Campo Grande era a minha sede. Três Lagoas. Era Três Lagoas... 
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Sete Lagoas é Minas, né? Lá é Três Lagoas. Em Três Lagoas, eu desembarquei, o carro desembarcou. 

Já houve aquele escândalo. Cidadezinha pequena, chegou um sujeito lá com um carro muito metido, 

etc. Dali mesmo da estação eu fui ao comando do exército, que era Andrei Salles. Era um sujeito que 

devia ser importante... 

 

AA - Qual era o nome dele? 

 

FS - Parece que era Andrei Salles. 

 

AA - Andrei Salles. 

 

FS - Eu tenho idéia se não for, fica sendo. Mas o que eu sei é que era major do Exército ou tenente-

coronel, comandante do destacamento lá de... Sete Lagoas. Disse a ele da minha missão, e ele foi logo 

dizendo: “É. De fato, Fausto. A situação lá é difícil porque é zona muito braba e eu tenho que lhe dar 

acima de tudo, garantia de vida.” Eu digo: “Tá certo. É isso que eu quero.” “De maneira que hoje à 

noite, nós saímos num caminhão do exército com não sei quantos soldados. 15 soldados ou 20 

soldados, com dois sargentos e o diabo e tal, etc. E você com o seu carro, amanhã, às 7 horas da 

manhã, sai daqui, chega à tarde lá porque 4 horas tem a pousada para o almoço, e mais 4 horas pra 

chegada lá.” Eu digo: “Tá bem, vamos lá.” “E vai em sua companhia o tenente que é o responsável 

por essa tropa que seguiu na frente. O tenente já está...” Ele então apertou um botão e tal. Aí chegou 

o tenente, um rapaz moço: “Ô, o sr. que é o doutor! Como vai...” “Vamos!” Por volta de 7 horas ou 

6 e meia da manhã, saímos de lá... Volto àquele ponto do chapéu. Eu havia comprado um chapéu, na 

Chapelaria Albert, Solis 3x, que era o melhor chapéu nacional, que imitava o Gelot. O Gelot é o 

melhor chapéu do mundo, né? O italiano, considerado. E é Solis 3x  nacional. É durável e tal... E 

quando eu estava comprando, o sujeito já ia colocando dentro da caixa pra mandar pra minha casa, 

passa um nordestino diz: “Ah! Dr. Fausto, como vai e etc? Aqui, se embelezando, e comprando um 

chapéu...”E eu: “É. Comprando chapéu.” Ficamos ali no balcão, conversando. E aí o sujeito me deu 

o nome, dr. Fausto Magalhães e tal. E aí o sujeito pegou o chapéu e mandou lá pro... Nessa época, 

tinham umas máquinas que colocavam na carneira... Chamam de carneira aquilo que protege da 

cabeça, né? O sujeito botou: “Dr, F. M.”, Fausto Magalhães. E eu nem vi aquele negócio. Bom, o que 

eu sei é que eu estava com esse chapéu quando saio pra Lagoas e cheguei na, no local do almoço, 

deixei o chapéu. Deixei o chapéu, só me lembrei que estava com chapéu, já havia andado uma hora 

já. 

 

AA - O sr. tinha esquecido do chapéu lá. 

 

FS - Tinha. Aí digo: “Será que vou perder?” “Não! Pode ficar tranqüilo que a mulher já achou e o 

chapéu deve estar muito bem guardado. Nós vamos, na volta a gente apanha o chapéu e tal.” Se não 

ia atrasar umas três horas, já tinha andado uma hora e meia. Mais uma hora e meia pra lá pra cá, é 

bobagem. (ri) Preferia até perder o chapéu a... Eu sei que estivemos lá, nessa cidade. E a coisa saiu 

de acordo com o figurino, né? Os sargentos já tinham tomado todas as providências, já tinham cercado 

o lugar onde nós íamos dormir. Já tinha notificado o...o chefe de polícia, o chefe de polícia não, o juiz 

de direito. Ou era outra autoridade. Tem uma outra autoridade... o chefe, acho que era o chefe de 

polícia mesmo. Já tinha tomado conhecimento da nossa ida lá. O resultado é que não houve nenhum 

problema quanto à minha missão. O responsável pelo desacato ao nosso viscerotomista, foi 

notificado, se desculpou. Assistiu a exumação, assistiu (ri) a viscerotomia feita no cadáver, tudo 

encerrado. Havia... À noite nós nos reunimos, houve até um episódio curioso. Eu, tanto o juiz de 
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direito como o prefeito... Era o prefeito. Gostavam de jogar um poquerzinho. “Vamos, vamos jogar 

um poquer.” Eu, o tenente, o juiz de direito e o prefeito. E eu, em toda a minha vida, nunca tive tanta 

sorte. Queria perder e ganhava. Sim, poquer é curioso... Você joga poquer, não joga? 

 

WH - É, conheço as regras. 

 

FS - É. Conhece as regras. Você quando está com sorte, você não tem nada, aposta muitas vezes pra 

alguém ver e ver pra você perder. Mas quando eu tava apostando, o pessoal, como não tava com muita 

sorte também,... 

 

AA - Ninguém apostava. (ri) 

 

FS - Ninguém apostava. Quando eu ia ver e tal, etc, pra ver se animava o jogo, eu sei que praticamente 

eu ganhei o ordenado do tenente, ganhei. (ri) E uma outra pessoa lá, não sei se foi o juiz. Era uma 

miséria, uma coisa sem importância. Quando acabou aquilo, eu digo: “Olha, eu sou um grande 

ganhador e quero dizer que esse foi um jogo de brincadeira. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. (ri) 

De maneira que saiu tudo a zero.” “Ah, não! Doutor...”Aí o sujeito se entusiasma, mas no fundo... O 

tenente, casado, perder. Ele era metido a jogar. (risos) Eu sei que foi um negócio danado. Bem, aí 

voltamos. Voltamos, chegamos na pousada do almoço, a mulher foi logo: “Ô, doutor, o sr. aqui! O 

seu chapéu.” Tava embrulhado e tal, com um cordão, uma fita formidável e tal. “Tá tudo certo, doutor. 

Ninguém...” Nem precisava me dizer que ninguém tocou no chapéu e etc. E eu... e fomos almoçar. E 

o almoço demorou bastante porque a mulher caprichou no almoço: era uma galinha ao molho pardo, 

mais não sei o que, o diabo. Esse almoço tá de primeira. Quando nós estávamos já no final, finalzinho 

do aalmoço, eu olho, aí vejo um grupo de umas dez pessoas, no meio da rua, eu digo: “Aquilo ali 

deve ser um enterro, né?” Porque... da tarde. Aquilo é um enterro. E aquele grupo foi indo, foi indo, 

foi indo, até chegar na casa onde nós estávamos. Com uma mulher na frente com um buquê de flores, 

a outra deu dois passos à frente, tirou um papel da bolsa e mandou o verbo: “Excelentíssimo dr. Filinto 

Müller!”E aí, eu já ia dizer... O tenente que era gozado, disse: “Doutor, calma, deixa isso! Não tem 

importância nenhuma.” (risos) Eu sei que a mulher fez um elogio danado ao Filinto Müller, à minha 

pessoa, e isso e tal. Me desejou as maiores felicidades, etc e tal, tal, tal. Quando acabou aquilo, eu 

disse três ou quatro palavras, agradecendo e de acordo com as instruções que eu havia recebido do 

tenente: “Por favor, não decepcione essa gente, o sr. não sabe o prazer dessa mulher, ela vai falar a 

vida toda que fez um discurso pro Filinto Müller.” Porque o Filinto Müller era lá do Mato Grosso, 

né? E ele era o homem mais conhecido de Mato Grosso. Então, tá bem, eu sei que acabou aquele 

negócio e isso e aquilo. A mulher não quis receber o almoço. Eu digo: “Absolutamente! A sra. vive 

disso, eu não pre...” Pegamos o carro, o carro andou 20 metros, era aquela gargalhada no nosso carro. 

O pessoal riu até chegar em Campo Grande. Chegamos em Campo Grande... aí tem essa parte, eu 

conhecia lá, a família do Filinto Müller. Inclusive uma moça, não sei se era sobrinha ou prima, acho 

que era sobrinha. Era moça de cidade pequena, Campo Grande, gente de fora, né e tal. O sujeito é 

cortejado... E um mês depois, eu tive que vir ao Rio. Porque de vez em quando nós vínhamos ao Rio 

para tratar de certos problemas do Serviço. E elas souberam, essas meninas. Souberam e disseram: 

“Olha, Fausto, você vai ao Filinto e entrega essa carta a ele.” “Essa carta ainda há de contar esse 

episódio. Esse Filinto Müller acaba me botando na cadeia e eu não quero confusão comigo.” Aí chego 

aqui no Rio. Era lá na Praça Tiradentes, fiquei namorando o prédio onde ele tinha o escritório central, 

esperando que ele saísse, quando ele saiu eu fui ao prédio e perguntei: “Dr. Filinto Müller?” “Ah, o 

doutor saiu há uns 10 minutos. O sr. vem amanhã ou à tarde, não sei que. Porque ele ainda vem aqui. 

Dentro de uma hora e meia, duas horas tá aqui.” Eu digo: “Eu tô muito apressado porque ainda tenho 



 

 

 
 

119 

que viajar pra Mato Grosso...” Ele disse: “Ah, o sr. é de Mato Grosso?” Eu digo: “É. De maneira que 

eu quero que você me leve lá na secretária dele, eu tenho uma carta pra entregar a ele. As instruções 

são de entregar pessoalmente, mas eu não posso e tal.” Me desculpei junto à secretária e ó...! 

 

AA - Ficou livre disso. 

 

FS - É, fiquei... Ele ficou esperando. Bem... 

 

AA - Mas esse período que o sr. ficou em Mato Grosso? Foi tão longo quanto o de Santa Catarina ou 

não, foi um período mais curto?  

 

FS - Não sei. 

 

AA - É, aqui tem uma média de três meses, quer dizer, o sr. chegou a ficar responsável direto por 

alguma campanha?  

 

FS - Não. 

 

AA - Teve alguma coisa mais efetiva? O sr. poderia destacar alguma atividade no Mato Grosso? 

 

FS - Não. As atividades de Mato Grosso eram essas de sempre, de todos os lugares, era resolver 

problema de recusa de visita, recusa de viscerotomia... Porque a viscerotomia era um problema. Você 

nem queira saber! Uma série de complicações que dava esse Serviço de Viscerotomia. Mas não era 

possível... 

 

WH - O sr. disse... até o sr. podia explicar melhor. Que a viscerotomia era um problema mas que era 

a base do trabalho da Fundação Rockefeller, eram as viscerotomias, né? 

 

FS - A viscerotomia era a base do Serviço da febre amarela silvestre. Nós só podíamos detectar a 

presença do vírus da febre amarela amazônica silvestre, através da positividade nos exames de 

viscerotomia em casos que pudessem ter alguma correlação com a... 

 

WH - E qual era o problema? Era a população que não queria que fizesse? 

 

FS - É. Não queria, não aceitava. 

 

WH - Por que não queria? 

 

FS - Não queria porque, se hoje, posso lhe garantir, que o Serviço, estabelecer um serviço de 

viscerotomia como nós tínhamos nessa época, vai ter problemas imensos, você imagina 50 anos atrás, 

onde o cadáver é uma coisa inviolável e tal etc. Um negócio sério! 

 

WH - Aí o sr. basicamente em Mato Grosso, tratou desses assuntos? 

 

FS - É. Tratei desses assuntos. Eu fui. Fui fazer levantamente de certas áreas. Eu me lembro que eu 

estive também muito... lá em... no final dessa estrada Noroeste do Brasil. Ela termina... Qual é essa 

cidade? Só vendo no mapa. Tem uma cidade, era uma cidade... Me recordo que eu fui nessa cidade. 
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Levei alguns dias lá. Que a pensão, a divisão dos quartos era com lençol. (ri) O lençol é que dividia. 

E que eu, parece que eu fui lá, entre outras coisas, treinar um viscerotomista. Porque quando nós 

instalávamos o Serviço de Viscerotomia, nem sempre a pessoa encarregada tinha uma qualificação 

pra fazer uma viscerotomia. Tinha que dar um pequeno talho debaixo do epigástrio direito. O 

viscerótomo tinha que ser inicialmente fechado, depois dois ou três centímetros abria o viscerótomo, 

introduzia e aquilo tinha uma calha e essa calha cortava um pedaço do fígado que entrava dentro do 

viscerótomo. E, de vez em quando, os viscerotomistas encontravam dificuldade e o médico tinha que 

ir lá e esperava que morresse uma pessoa para que ele fizesse uma viscerotomia. O que eu sei que 

eu... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 8 - Lado A 

 

 

WH - O sr. tava falando, dr. Fausto, na... antes de concluir a fita, dos problemas das viscerotomias, 

né? Do fato dos médicos, às vezes, terem de ajudar os viscerotomistas nos problemas que eles 

tivessem, né? E... E a gente tava falando também, antes de começar, na quantidade de médicos e de 

guardas que tinha a Fundação Rockefeller, né? O sr. dizia que a Fundação Rockefeller na Febre 

Amarela chegou a ter quantos médicos, no total? 

 

FS - No total? Menos de 50, em todo Brasil. 

 

WH - Em todo Brasil. 

 

FS - É. Em todo o Brasil menos de 50 médicos. E em todo Brasil, menos de 5 mil servidores. Se você 

olha hoje, aqui no Rio, tem 3 vezes mais do que isso só no Estado do Rio. 

 

WH - A SUCAM? 

 

FS - A SUCAM. E não faz absolutamente nada. E nem pode fazer, né? Com esse desperdício danado, 

com essa falta de dispêndio, de organização, de coisa. Não há nenhuma possibildade da SUCAM 

resolver o problema. Bem , o que eu sei, é que depois dessa minha permanência lá no Ceará... 

 

WH - No Mato Grosso. 

 

FS - No Mato Grosso, eu fui pro Ceará. Eu fui pro Ceará... 

 

WH - E o sr. foi transferido como, do Mato Grosso pro Ceará? O sr. sabe? 

 

FS - Um telegrama pra eu me apresentar aqui, na quinta chamada que eu vinha. Porque nunca você 

recebe uma notificação no local onde você está, para onde você vai. Você tem a passagem aqui no 

Rio de Janeiro. Aqui no Rio é que você recebe instruções, inclusive passagem, para se apresentar... 

 

WH - Agora, uma curiosidade, o sr. foi mandado pro Mato Grosso com alguma função específica? 

“O seu trabalho lá vai ser resolver os problemas de viscerotomia no Estado.” Ou não? Isso ia 

aparecendo no cotidiano, dia-a-dia. 
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FS - Mas isso é... Isso... É. Isso é o normal do Serviço. O normal. As atividades normais do Serviço 

são essas: a viscerotomia, era o serviço de polícia de foco e uma investigação ou outra epidemiológica 

pra constatar a presença ou não da febre amarela, principalmente rural. Urbana não... não existia. 

 

WH - Quer dizer que o sr. foi pra Mato Grosso fazer serviço de rotina no Estado? 

 

FS - No Estado. Bem, aí eu fui convocado pra vir aqui pro Rio. 

 

AA - Isso já significava pro sr. que o sr. seria transferido? O sr. já tinha alguma idéia...? 

 

FS - Já! Tinha certeza que ia ser transferido. Não sabia pra onde, eu ia pra algum lugar. No fundo eu 

ficava satisfeito, porque era mais uma área que eu ia conhecer e tal, e o meu objetivo era esse. (barulho 

de carros passando) Era de... (?), melhor, entrar em contato com todos esses Estados, enfim... 

 

AA - E essa era a prática na Rockefeller, né? Esse rodízio dos médicos o tempo todo, né? Em todos 

os Estados... 

 

FS - É, é, é. Essa era a prática. De maneira que, eu vim aqui ao Rio, recebi uma passagem aérea pela 

Condor, né? Vocês ainda não são dessa época. Era a Panair, Condor, eram as duas principais. Para 

viajar no dia seguinte, sempre era no dia seguinte... O que eu sei é que esse avião, não chegava no 

mesmo dia. Você vê. (ri) O avião pernoitava em Recife. Saía daqui, fazia (??) não sei que, Vitória, 

Caravela, Canavieira, não sei o que, Salvador... Penedo... e Maceió. Eu sei que chegava quase à noite 

em Recife. Saía às 5 horas da manhã e chegava às 5 horas da tarde em Recife. E, um médico 

importantíssimo, viajou (sirene) nesse avião que ia a Recife, pra operar o governador de lá, de um 

problema na garganta parece... Eu não me recordo do episódio. (ri) Mas o nome do médico também, 

eu sou capaz de me lembrar dele... na próxima conversa nossa. Eu sei que esse médico apesar de ser 

muito importante, nunca tinha viajado de avião. E nós pegamos um tempo terrível, daqui a...a... 

 

WH - Recife. 

 

FS - Não. Daqui a Espírito Santo, a Vitória. Pá! O avião subia e caia e tal. E eu, passei assim por ele, 

ele disse: “Me diga uma coisa, esse negócio de viagem de avião, é sempre isso, sempre o tempo 

todo?” “Não. Isso é uma coisa esporádica. Provavelmente daqui há umas duas horas...” (ri) “Duas 

horas!” “... esse tempo deve melhorar e a gente vai fazer uma viagem mais tranqüila.” Eu sei que de 

fato, depois de Vitória o tempo melhorou bastante, nós chegamos lá em Recife naquele rio... Conhece 

Recife? 

 

AA - Não. 

 

FS - É rio... que corta a cidade. Rio... Era lá que o avião pousava. 

 

WH - Pousava no Rio? 

 

FS - É. Sim. Não era aeroplano, era hidroavião. Só tinha aeroplano pra Mato Grosso (barulho de 

papéis) e era da... Essa companhia alemã, era de uma companhia alemã. Bem, chegamos lá em Recife, 

tinha gente à beça esperando esse doutor e tal. Ele foi, operou. Eu sei que o sujeito morreu. No dia 
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seguinte nós saímos, fomos pra Fortaleza. Chegamos lé em Fortaleza, o diretor do serviço era o dr. ... 

Aker, Aker. Ele morou até aqui no 42 na Barão da Torre. 

 

AA - Dr. Aker, ele era o chefe do Serviço lá da Febre Amarela. 

 

FS - É, é. Era o chefe do Serviço de Febre Amarela. Era um sujeito gozadíssimo! Nunca vi um 

indivíduo tão gozado como ele! Ele chegava, batia na mesa, disse: “Ninguém rouba o dinheirinho que 

tá aqui!” Não tinha dinheiro nenhum. Era apenas no sentido figurado, né? O serviço tá cheio (??), e 

aqui a disciplina é uma disciplina férrea. Nem exército nem coisa alguma, aqui a coisa é assim. De 

fato, ele tinha umas anotações nos mapas, formidável. Era padrão, mas o dele ainda era melhor porque 

era feito com todo capricho. O Serviço de Febre Amarela trinava quem fizesse cartografia, né? A 

seção de cartografia era a base da organização do Serviço. Porque não é possível, você manter um 

serviço de foco em qualquer cidade, que você não tenha planta atualizada daquela cidade. Por que 

planta atualizada? Pra você saber o roteiro dos guardas, aonde eles podiam ser encontrados... 

 

AA - Pra ajudar no planejamento, né, inclusive? 

 

FS - É, no planejamento. E isso tudo nós fizemos, não só em Santa Catarina, como no Paraná e tal 

etc. Isso é um serviço muito importante, porque só podia haver disciplina e organização, com essa 

seção de cartografia funcionando com toda a eficiência. E aos poucos nós fomos invadindo a zona 

rural e as visitas na zona rural, eram feitas na base do jumento, do burro. Tanto que eu, sempre achei, 

que o Serviço de Febre Amarela, comete uma grande injustiça não prestando uma homenagem, como 

uma estátua ao burro no meio do Brasil. Porque se não fosse o burro, o jumento, nós não poderíamos 

jamais ter erradicado o Aedes. Na cidade o serviço era feito digamos, no “P2”. “P2” era no pé do 

guarda: pá, pá, pá! Corre de um lado pro outro. (risos) 

 

WH - Se usava essa terminologia, no “P2”? 

 

FS - (ri) É. É. “P2” era a base. Agora, na zona rural, você tinha também mapas das pequenas 

localidades com ½ dúzia de casas aqui, 3 Km pra lá, 8 casas, 10 casas e tal. Era uma coisa terrível! 

Isso era feito com um itinerário pré-fixado na base do jumento, né? E eu... 

 

WH - E isso quem ia? Ia uma turma primeiro na região fazer o reconhecimento, o mapeamento e 

depois a segunda turma ia fazer a parte de controle? 

 

FS - Quando o indivíduo entrou na zona rural, já tinha a dupla função de fazer o registro e o 

mapeamento...  

 

WH - Ah, sei! 

 

FS - ...pra não perder tempo. Era muito prático. Porque se tivesse uma turma só pra fazer mapeamento, 

perdia um ciclo de visita. E muitas vezes um ou dois ciclos de visita, tornava negativa toda aquela 

área porque o serviço era feito com muita eficiência, né, o guarda visitava... 

 

WH - Vasculhava tudo. 
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FS - É, vasculhava tudo e ia logo eliminando os focos por ventura existentes. E essa turma que fazia 

esse levantamento na zona rural, ele tinha a dupla função de guarda larvário e o guarda capturador. 

Quer dizer, o sujeito fazia logo uma inspeção completa. Porque às vezes, ou quase sempre, é mais 

fácil você identificar a presença de um foco larvário com a presença de um Aedes alado. Porque aonde 

existe um alado, existe o foco. De maneira que isso, nós tínhamos essa segurança. Se um guarda dizia 

que tinha encontrado um alado e que não tinha encontrado um foco, alguma coisa tinha fracassado, 

não é? Eu fiquei admirado muitas vezes, era com a honestidade e a sinceridade dessa gente, né? 

Porque isso é meridiano, né? Você encontra um mosquito, escolhe um Aedes aegypti que é um 

mosquito de vôo curto, cujo foco tá numa área relativamente próxima sem encontrar o foco. Mas eles, 

que não... diziam ter encontrado caso, por quê? Também por isso, porque se ele tinha eliminado o 

foco do alado, dificilmente você encontraria novo foco nessa casa, nessa área. Principalmente em 

zonas isoladas. De maneira que, tudo isso era medido com muito rigor. Bem, nós estávamos 

falando...? 

 

WH - Da sua ida pro Mato Grosso.  

 

AA - Não. Ceará. 

 

WH - Pro Ceará. 

 

FS - Pro Ceará. Depois, quando cheguei no Ceará, era o dr. Aker o diretor... 

 

WH - Não. O sr. tava falando, na verdade, sobre os mapas, sobre a parte de cartografia. Eu tinha lhe 

perguntado se ia um grupo fazer toda a parte de cartografia antes e o sr. me disse que não, que ia 

junto. Agora, a parte de cartografia era feita por especialistas em cartografia ou pelos próprios 

guardas? Toda a parte de localização de casas, regiões... 

 

FS - Não... As duas coisas. Porque nós tínhamos em cada sede do Estado, uma seção de cartografia 

que era muito bem equipada. Um cartógrafo na base das informações do guarda, que era muito bom. 

Porque existiam guardas no Serviço, que eram verdadeiros artistas! E eu ficava admirado com aquilo 

e dizia comigo mesmo: “Eu sou incapaz de fazer um serviço desse!” O sujeito chegava numa cidade 

assim de porte médio, pra começar do nascente e propor muito mais, sempre tinha que começar da 

nascente e isso na cidade propunha, fazia a coisa com uma precisão tal que de posse daquele mapa, 

você saía e verificava que era rigorosamente o que estava retratado no mapa feito pelo guarda. Tinham 

uns sujeitos altamente capacitados. É bem verdade, todos eles eram guardas especializados, eram 

guardas-chefes e que se deslocavam todas as vezes que o Serviço queria organizar esse serviço de 

polícia de foco em determinadas áreas rurais. Bem, aí no Ceará... ... eu fiz inúmeras viagens ao interior 

pra resolver problemas complicados. Principalmente problemas de viscerotomia e tal, problemas de 

recusa... Era um serviço danado mesmo, que você (ri) só mesmo com o decorrer do tempo é que você 

ia ficando, não digo insensível, mas aceitando aquelas coisas como uma rotina e já tinha o seu 

linguajar apropriado de acordo com o padrão das pessoas que estavam criando dificuldade. Enfim, 

99% dos casos resolvia, sem precisar maiores diligências. (buzina) ... Fui várias vezes ao Crato, a 

terra, a Juazeiro, a terra do Senhor do Bonfim... Esse... inclusive, o episódio lá em, em (?). Já tive uns 

momentos de dificuldade que você sente inclusive, que a sua vida tá se arriscando. Eu não sei se os 

colegas agiam com tanto rigor técnico como eu. Não que eu procurasse sempre que possível, resolver 

da maneira mais... (??), mais simples... 
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AA - Cordial. 

 

FS - ...o mais cordial possível. Mas de vez em quando você tem que enfrentar aquelas situações 

porque é difícil, num tempo exíguo, que você tem de resolver certos problemas. Mas sempre me saí 

relativamente bem. O que eu sei é que, tem muita coisa do Ceará, de detalhe, que não há necessidade 

de tá conversando, porque é uma repetição, não é, infindável de ocorrências de todo e qualquer 

Estado. O que eu sei é que eu recebi uma notificação do Serviço pra me apresentar no escritório 

central. Até o Aker que era um sujeito, disse: “Fausto, o que vai acontecendo com você e isso...?” (ri) 

Ele ficou suspei... Eu falei: “Olha,...” Ele era meu amigo, se tornou meu amigo, inclusive quando veio 

aqui pro Rio,... Ele morava aqui nesse prédio alto que tem depois da Teixeira de Melo. Não tem 

aquele prédio alto? Ele morava ali. Ele morreu. Eu: “Nada! Pode ficar tranqüilo. Eu não tô ligando 

muito isso não. Seja o que for, eu não tô ligando!” Já praticamente repelida a febre amarela, grande 

parte daquilo que sempre desejei. Conhecer o Brasil, viajar, viajei muito! Isso e tal... E aí vim aqui 

pro Rio. Cheguei aqui no Rio, aí surge uma coisa curiosa: uma reunião dos médicos que tinham sido 

convocados para trabalhar em São Paulo. Porque o governo do Estado de São paulo, que se julgava 

onipotente, oniciente, resolveu, diante de uma epidemia de febre amarela na Soracabana... Conhece 

São Paulo? 

 

AA - Não. Essa área não. 

 

FS - Em São Paulo tem: aquela Sorocabana que é aquela estrada de ferro no limite do Paraná, né; tem 

a central do Brasil que é essa do Rio pra lá e tem a Noroeste do Brasil e os três troncos ferroviários 

de São Paulo. É a noroeste, (??), a Sorocabana que é essa aí e a central do brasil. Houve um encontro 

aqui no Rio, pra nos dar instruções, porque o governo do Estado de São Paulo era de Ademar de 

Barros e o governador diante de uma situação que estava criando com um certo desassossego lá, com 

o Serviço de Febre Amarela e que nós íamos receber o serviço.  

 

AA - Quer dizer, existia um Serviço de Febre Amarela, do Estado? 

 

FS - Do Estado, é. Como existia de Malária. Porque São paulo se julgava a máquina propulsora, a 

não ser o Serviço de Saúde dos Portos. que era um serviço internacional que eles não podiam assumir, 

tinha que ser mesmo o governo federal; todos os outros serviços: Serviço de Lepra, Serviço de tal... 

Aliás o Serviço de Lepra era uma maravilha, né? 

 

AA - Eles criaram em São Paulo uma miniatura do Ministério da Saúde, né? Com os próprios serviços 

deles. 

 

FS - É. E mais eficiente! Muito mais eficiência! Inclusive o Serviço de Febre Amarela. Mas eles se 

assustaram com o problema da febre amarela e criaram problema internacional, que abrangia 

inclusive, a possibilidade de um surto de febre amarela no porto de Santos, né, que era um escândalo. 

E aí resolveram entregar aquilo. E aí a Fundação marcou esse encontro aqui no Rio, dos médicos que 

tinham sido designados para assumir. E aí nós recebemos as seguintes intruções, em linhas gerais: é 

que nós devíamos... cada médico ficou com uma determinada área do Estado. Parece que eram 6 áreas 

ou 5 áreas. Eu sei que eu fiquei com... a Sorocabana, que era de fato a zona mais perigosa, que 

abrangia não só Bauru, Botucatu, como todas aquelas cidades até Presidente Epitácio, né? Bem, nós 

devíamos antes fazer a apropriação do material existente na nossa área. O que é apropriação? 

Sabermos o que é que existia, o que é que eles iam nos entregar. E cada zona dessa tem um chefe, né, 
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do Estado. “Em absoluto, vocês não procurem nem queiram saber o que deve existir. O que deve 

existir é um problema, o que existe é o que nos interessa. É aquilo que nós vamos passar recibo que 

nós recebemos.” Tá compreendendo o que deu? Ou não? 

 

WH - É. Eu não tô entendendo... do que existe do quê? 

 

AA - (falas superpostas) ...da estrutura do que existe? (???) 

 

FS - É o seguinte, é que, eu por exemplo, para eliminar... fui pra Bauru, né? Botucatu, Bauru, 

Parassatu. Nessa zona o que é que existe, o que é que existe... o que eles da Febre Amarela de São 

Paulo... 

 

WH - Ah! Do Serviço de Febre Amarela... 

 

FS - ...do Serviço de São Paulo, vão nos entregar. Máquinas de escrever, quantas? 8. 8 máquinas de 

escrever. Tem número, máquina de escrever. Número tal, tal... modelo tal, tal, tal... Cadeira. Tantas 

cadeiras disso, daquilo, daquilo outro... Mesa. Isso e tal... Que mais? Bombas, inseticidas, isso e tal... 

Enfim, tudo. Era a apropriação de um material que eles vão transferir do Serviço do Estado para a 

Fundação. Porque se nós fossemos pedir a ele a relação do material que eles hipoteticamente devem 

ter, era uma confusão danada: “Não. Isso não está. Isso está. Vamos ver.” Eu digo: “Não, eu não 

quero saber o que devia ter o que tem. É o que eles vão nos entregar.” É o que eles chamavam apro..., 

fazer apropriação de um material que vai ser transferido para a Fundação Rockefeller. Sem procurar 

nenhuma informação sobre outros materiais que teoricamente deviam existir, mais 8 máquinas de 

escrever...  “Mas isso eu não tenho!” (ri) “Mas eu quero lá saber disso! O que eu recebi foram tantas 

máquinas de escrever. Foi isso e pá, pá, pá... Esse é o material apropriado.” Além disso, saber qual 

era o pessoal que trabalhava lá. “Quem é que trabalha? É seu fulano, ci...” “Ah, porque teve...!”  “Não 

quero saber tem ou se não tem. O que eu quero saber é quem é que se apresenta aqui para eu arrolar 

como funcionáriode de você.” Mas nós sabíamos inclusive, que eles tinham relação de pessoal tirado 

de lista telefônica. Foi a primeira vez, na minha vida, que eu vim a ter conhecimento de 

irregularidade... 

 

WH - Corrupção. 

 

FS - ... e de corrupção. Até então, nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas. Eu digo: “Será 

possível isso!?” Eu sei que foi uma coisa terrível. Bem, nós fizemos a apropriação de todo esse 

material. Eu fiquei mais um (ano?) em Bauru. Fiz ótimas amizades lá, inclusive, fiz amizade com o 

diretor do hospital, do leprosário Caimoré... (alguém diz ao fundo: “Caimoró”) - (ruído na fita?). Esse 

Nélio, diretor do leprosário, era um sujeito fabuloso. (ri) Acho que ele era pior do que o da Febre 

amarela, sabe. Nunca vi, um indivíduo daquele. O rigor dele dentro dos grupos desse sanatório. Esse 

sanatório, o sanatório parece que tinha 3 mil e tantos doentes de lepra. Uma organização, você não 

via um algodão no chão. Ele administrava isso com uma 45º, inspecionando. Porque aquilo 

funcionava como uma cidade. Tinha prefeito, tinha não sei que, tinha chefe de polícia, tinha cadeia, 

tinha tudo. Havia tudo. E ele era o ditador daquele negócio. Eu sei, (ri) que ele se tornou um grande 

amigo meu. Anos depois... Porque ele era, na hierarquia da Saúde Pública de São Paulo, o cargo mais 

elevado, de diretor. (tosse) E aí, de acordo com essa hierarquia, à medida em que ia flagrando esse ou 

aquele quadro, ele foi designado diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo. E no Hospital das 

Clínicas de São Paulo, era um problema que ele teve danado e tal. O Jânio Quadros já era o 
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governador, aí já era o Jânio Quadros, não era mais o Ademar de Barros. O que eu sei é que, ele 

entrou em briga com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros não podia demitir ele porque ele era diretor 

e ele era... cargo de diretor era acesso. Ele tinha atingido aquele cargo de diretor. E o Jânio Quadros 

querendo desmoralizar ele, criou uma série de problemas e ele... e os jornais abriam manchete e tal: 

“Dr. fulano de tal e isso e aquilo...” Eu sei que num dia ele desce, tinha uma manchete no jornal: 

“Dr. ... Governador suspende por três dias o diretor do hospital... desse hospital importante.” (ri) Ih, 

o sujeito ficou danado! Pegou aquele jornal foi pro prédio, quando chegou, esperando o elevador, 

teve um infarte, morreu. Foi um negócio terrível lá em São Paulo. Bem, mas a minha passagem no 

Estado de São Paulo, foi muito interessante porque, praticamente nós zeramos toda a zona da 

Ourinhos. É, Ourinhos até Presidente Epitácio. Presidente Wenceslau tem um rio assim e tal... e por 

aí vai até  chegar a Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, que era no limite já com o Paraguai, 

né? Foi um serviço muito interessante que nós fizemos lá. E até que eu tive episódios curiosos, que a 

gente não se esquece porque uma vez... Isso não tem nada, pode desligar, porque não tem nada a ver 

com o assunto... (pausa na gravação) 

 

WH - Eu queria lhe perguntar, dr. Fausto, antes do sr. sair de São paulo, essa entrada da Fundação 

Rockefeller lá em São Paulo, né, quer dizer, pelo que o sr. explicou, parece que foi uma demanda do 

próprio governador do Estado na época, Ademar de Barros, né? 

 

FS - É. 

 

WH - E a Fundação Rockefeller, ela ocupou o Serviço ou ela trabalhou em colaboração com o Serviço 

de Febre Amarela do Estado? 

 

FS - Não. Ficou, assumiu inteiramente a responsabilidade. Você... dentro dessa infra do Ademar de 

Barros, eu me recordo que uma das primeiras coisas que nós fizemos lá em São Paulo, foi vacinar o 

Ademar de Barros contra a febre amarela. Eu fui, fiz parte da equipe. Não fui eu quem vacinou ele, 

foi um vacinador, um sujeito de grande experiência e tal. Mas, eu fui com ele, etc. O Ademar era 

aquela figura, né? (ri) Um sujeito inteiramente... Ninguém faz idéia de como o Ademar de Barros era 

relaxado nas coisas e tal, etc. Uma das vezes eu fui falar com ele e ele estava no quarto. Sem dentadura 

e de cueca (ri). De cueca e sem dentadura. Ele me recebeu assim: “Não, tal, não sei...!” Mas aquilo 

com uma naturalidade tão grande que você fica desorientado. Como é que um governador de um 

Estado desse...? Mas ele era uma pessoa assim, muito sem... 

WH - Mas o acordo com a Fundação Rockefeller foi com o governo do Estado, diretamente. 

 

FS - Foi.  

 

(??)- Não foi! 

 

FS - Foi. Quan... da... No governo a Fundação... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 8 - Lado B 

 

 

WH - O sr. Dizia o Estado... 
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FS - Esse Freire Fausto que morreu, foi também, ficou... 

 

WH - Em São Paulo? 

 

FS - É. 

 

AA - Dessa turma que foi pra esse serviço? 

 

FS - É. É Freire Fausto. É o que eu me recordo. É Freire Fausto, eu, um tal de Dias, que desapareceu, 

não sei por onde ele anda. E eu não sei os médicos o Paulieno... 

 

WH - Como? 

 

FS - Paulieno. 

 

WH - Paulieno? 

 

FS - Paulieno. Ademar Paulieno. Paulieno. Ficou como diretor do Serviço. 

 

AA - Quer dizer, na verdade o serviço que existia, ele foi extinto e passou a existir o Serviço da 

Fundação Rockefeller, foi isso? 

 

FS - Foi transferido. Não chegou a ser extinto. 

 

FS - Foi transferido com tudo. Então o quadro de pessoal, por exemplo, as pessoas passavam a ser 

funcionários da Fundação Rockefeller? 

 

FS - Desde que a Fundação aceitasse. A Fundação não era obrigada, ficou claro que a Fundação 

quanto a pessoal... 

 

AA - Ela ia selecionar o que... 

 

FS - É. O que queria. E muitos poucos foram selecionados. Nós levamos dezenas de guardas dos 

Estados, principalmente do nordeste, lá pra São Paulo. Sabíamos que a situação era difícil e tínhamos 

que ter elementos muito disciplinados e trabalhadores e eficientes. Então, lá de São Paulo, muito 

pouca gente... 

 

AA - Na verdade vocês estruturaram o Serviço todo, né? O que existia de base era uma coisa muito 

ruim, muito precário. 

 

FS - É. Sim. Muito precário. O serviço era precário. De maneira que,... 

 

WH - Aí vocês fizeram o quê? Era campanha de erradicação do Aedes e de vacinação paralela? 

 

FS - É. Vacinação e viscerotomia, né? Porque a base do serviço era o viscerotomista. Principalmente 

lá em São Paulo, onde já havia tido febre amarela silvestre, né? De maneira que nós tivemos que 

reestruturar, reorganizar o serviço de viscerotomia. Mas a coisa funcionou muito bem.  
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WH - O sr. ficou mais de um ano lá em São Paulo, né? 

 

FS - É. 

 

WH - Um ano e meio, né, trabalhando nessa região. 

 

FS - É. Porque daí de São Paulo, eu fui pro Rio Grande do Sul. 

 

WH - Mas aí quando o sr. saiu de São Paulo, como é que estava a situação da febre amarela no 

Estado? Tinha conseguido avançar... o Serviço tinha conseguido...? 

 

FS - O Serviço estava perfeitamente estruturado e partindo para a erradicação. E eu vou lhe dar... eu 

tenho aí as datas de erradicação do Aedes aegypti em todos os Estados do Brasil. Da próxima vez, eu 

vou caprichar e vou procurar fazer o levantamento. Eu tenho. 

 

WH - Foi tudo mais ou menos nessa época, década de 40, final de 30, né? 

 

FS - É. Foi erradicado... 40, 50, até 54, que foi o último Aedes capturado, foi em 1954, lá em... 

 

WH - De São Paulo o sr. não se lembra quando foi? 

 

FS - Não. Não me lembro.  

 

WH - Mas já tava... 

 

FS - Mas já estava avançando para a erradicação. 

 

WH - Agora, a Fundação Rockefeller ficou em São Paulo até o Serviço, até a Fundação se retirar ou 

ela depois voltou os Serviços pro Estado, no caso? 

 

FS - Não. Ficou até o final da erradicação. 

 

WH - Ah, sim! 

 

FS - Porque o problema da erradicação era um problema curioso. Existe, digamos, a data em que foi 

encontrado o último Aedes ou o último foco. Isso não significa, para a Fundação, a erradicação. A 

erradicação só é considerada válida, correta, depois... de um ano, um ano e tanto em que realmente 

não mais for encontrado nenhum foco e nenhum alado. Eu mesmo  (?) nota da erradicação do 

Anopheles gambiae, né? Porque o Anopheles gambiae foi erradicado, digamos, em 20 meses. Um 

serviço fantástico esse! E, os outros 20 meses foram de controle pra saber se tinha sido erradicado. 

Eles só deram como erradicado, 42 meses depois do início. Porque teve 21 meses da erradicação 

propriamente dita e 21 meses de controle pra confirmação da erradicação. Aí... De maneira que é isso, 

(ri) o Serviço era danado!  

 

WH - É. A gente vê pelo que o sr. tá contando. Era uma máquina, não é? 
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FS - É. Era uma máquina. 

 

AA - E antes da Fundação ter sido chamada pra esse trabalho da febre amarela em São Paulo, tinha 

alguma relação do Serviço de Febre Amarela em São Paulo com a Fundação Rockefeller? Eles 

pediam algum tipo de integração ou eram completamente isolados...? 

 

FS - Nada. Não queriam saber de nada. 

 

AA - Nenhum, nenhum. Quer dizer, quando solicitou, já foi solicitando pra... tomar as rédeas? 

 

FS - Ele... porque São Paulo era muito auto-suficiente, né? Se julgava a locomotiva do Brasil e não 

permitia a interferência do Ministério, ou nenhum órgão desses... O Serviço de Malária, por exemplo, 

era feito por eles mesmos. Não tinha nada que. Enfim... 

 

WH - Mas quando a Fundação entrou, o Estado deu total apoio... a Fundaçãao não teve nenhum 

problema...? 

 

FS - Nenhum problema. Porque eles entregaram o serviço e desapareceram no horizonte. (ri) Não 

fizeram mais nada. Não tinham mais nenhuma interferência no Serviço. Porque eles sabiam que a 

Fundação não... 

 

AA - Não ia admitir. 

 

FS - ...não ia admitir interferência deles, nem pedidos, nem isso e tal... não tinha nada. Muito pedido 

pra permanência de guardas e coisa, porque eles já tinham tido conhecimento que a Fundação não 

aceitava nenhuma... determinação... 

 

AA - Imposição. 

 

FS - É. Imposição. 

 

WH - E aí o sr. foi pro Rio Grande do Sul ainda, depois dessa experiência de São Paulo? 

 

FS - É. Aí eu fui pro Rio Grande do Sul. 

 

WH - Como é que foi também a transferência? Também lhe chamaram pra voltar pro Rio... 

 

FS - A minha transferência pro Rio Grande do Sul foi uma complicação. Foi uma complicação pelo 

seguinte, porque eu entrei de férias. Entrei de férias e fui até o norte. Foi a Fundação... Tem um 

desconto não sei quanto, parece era 50% nas passagens aéreas. Tinha umas facilidades a Fundação. 

Essa companhia...companhia Panair do Brasil, que era americana, essa dava à Fundação desconto de 

50%. Eu já tempo no Rio Grande do Norte, resolvi entrar de férias e ir ao norte. Pra quê? ... ... “E o 

trânsito de Maceió a São Paulo, vim de carta de não sei que do escritório central.” Tem aqui, devia 

ter aqui, a minha ida para Maceió, né, mas não tem. Mas não vem ao caso. Eu sei é que eu fui, eu fui 

em dezembro, era fim de ano, etc. Eu fui passar o fim de ano, e voltei no dia 19 ou 18 de janeiro de 

40... ... ... Eu fui pra São Paulo. Bem, cheguei aqui no Rio... 
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WH - O sr. foi passar férias no norte e depois voltou pro Rio? 

 

FS - É. Voltei pro Rio porque a minha sede era aqui no Rio e eu era em São Paulo, né, tinha que me 

apresentarem São Paulo. Entendeu? Eu entrei um mês de férias... 

 

AA - E voltou pra São Paulo. 

 

FS - ...e voltei pra São Paulo. Cheguei aqui, 24... um dia ou dois dias antes. Me recordo perfeitamente, 

porque eu tinha que tá lá em (Nilse?), que (Nilse?) tinha sido até operada, não sei se era de apêndice, 

qualquer coisa e tal, etc... Eu sei que eu cheguei aqui no Rio, mas, no dia seguinte, que era o dia que 

eu devia me apresentar em São Paulo. À noite, eu peguei o trem, aí fui de trem, do Rio para São 

Paulo. Cheguei em São Paulo, o trem chegava às 7 horas da manhã. Depois passou a chegar às 8, né? 

Mas chegava... E eu fui para o hotel e o Serviço era tão organizado, sabia não só o hotel que eu 

morava, que era aquele hotel enorme, Martinelli, Edifício Martinelli. Conhece São Paulo, né? Aonde 

tem o Edifício Martinelli, ali era um hotel muito bom. Eu me hospedava ali. E aí de manhã cedo, 

quando eu desci, (ri) eu digo: “Esse serviço é danado!” Tava o carro na porta pra me levar ao Serviço. 

Eles tinham tanta certeza que eu, naquele dia, que era o dia que terminavam as minhas férias, meu 

hotel era aquele e eles mandaram o carro pra me panhar. (ri) Eu digo: “Tá bom! Isso aqui tá 

funcionando 100%.” Fui, pra lá. Chego lá, quando eu pergunto, encontro o Paulieno: “Dr. Fausto isso 

e tal... Você vai pro Rio Grande do Sul.” Eu que sempre viajei pelo Serviço de avião, ele aí me disse: 

“Você vai de trem. Pra Porto Alegre, pra Santa Maria.” É, Santa Maria. “Mas tem uma coisa pior.” 

Eu digo: “O que é?” “É que não tem leito. Você vai sem ter direito a leito.” Eu logo que ia fazer uma 

viagem de três dias de trem sem leito, eu digo: “Eu já tô fora dessa faixa do sujeito querer me 

experimentar.” Quando ele acabou de me dizer isso, eu disse : “Olha, Paulieno, de acordo com o seu 

esquema eu só vou chegar daqui a três dias, não é?” Ele disse: “É.” “Então eu vou por minha conta 

de avião depois de amanhã. Porque depois de amanhã eu chego lá. Eu vou de avião, chego lá no 

mesmo dia.” Ele disse : “Não. Eu quero que você fique ciente que se eu não coloquei você no... no 

carro leito é porque não existe o carro leito.” Eu digo: “Será que não existe?” “Podemos ir à cidade...” 

Era... Conhece São Paulo? Tem o (?) que era sede não só do trem, como inclusive, tinha companhia 

aérea e etc. Eu digo: “Vamos lá na (?), pra saber.” E aí fomos. Quando chegamos lá eu perguntei: 

“Tem leito?” Isso já... o trem saía às 4 e 20. Já era mais ou menos 4 e 40, tal ou um pouco mais. Nós 

saímos do Serviço às 4 horas, era em Pinheiros. O Serviço lá em São Paulo pra chegar na cidade 

levava um bocado de tempo. Aí o sujeito disse: “Não. Nós temos leito pra esse trem que saiu agora.” 

Eu digo: “mas será possível! E você me disse que não tinha leito e aqui me dizem que tem leito.” (ri) 

Porque se tivesse leito eu iria de leito, embora me trouxesse um certo transtorno. Porque eu tenho um 

dinheirozinho aí no banco... Nessa época não era tão fácil como é hoje, que o sujeito transfere com 

um simples dígito. Não, tinha que ir lá tomar providências. Mas, eu enfrentava tudo isso. Atendia até 

aos meus interesses porque eu iria conhecer mais uma área do Brasil, nessa estrada de ferro e tal. Ele 

ficou meio chateado, ele disse: “É, porque se você... ir amanhã, depois de amanhã, porque é um dia 

sim, um dia não. Você me disse que se tivesse leito até depois de amanhã você teria adquirido a 

passagem, depois de amanhã iria de leito”. Eu digo: “Não, Paulieno. Depois de amanhã tem leito.” E 

dái “Pra mim, se você acha que eu vou chegar do dois dias atrasado, porque eu tendo saído hoje, eu 

vou chegar daqui a três dias, saindo depois de amanhã.” “Não! Não tem importância...tum, tum...” 

Eu fiquei meio chateado com aquele negócio. 

 

AA - Isso surpreendeu o sr. porque a relação com ele sempre tinha sido uma relação tranqüila, isso 

foi uma surpresa pro sr., né? 
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FS - Tranqüila. Foi, foi... 

 

AA - O sr. não conseguiu entender. 

 

FS - É. Não entendi aquilo. 

 

WH - Olha que a Fundação Rockefeller sempre pagava passagem de avião, né? 

 

FS - É, sempre. Sempre ia de avião. Primeiro eu ia de avião. Segundo eu ia de trem, sem leito, isso 

ficando provado que existia leito. Que a culpa não fosse dele diretamente, era de algum funcionário 

que foi lá e quis me chatear e (?) bem. Mas de qualquer forma, ele como diretor, ele era o reponsável 

e tinha que assumir o que havia me dito antes, que se existisse no trem seguinte leito, eu iria e o 

funcionário quis se descartar inteiramente, disse... Eu não sei, isso é... 

 

WH - Mas o sr. não sabe porque que houve todo esse problema, quais foram as rezões de toda essa... 

 

FS - Não sei. O que eu sei é que isso teve conseqüências, me levaram inclusive a sair, a pedir o meu 

desligamento. Bem, mas eu aí, aceitei o que ele havia me dito, embora tivesse ficado de cara 

emburrada e tal, etc. De maneira então, pode tirar aí uma passagem depois de amanhã, porque eu vou 

nesse trem com direito a leito, até Santa Maria. (ri) Eu tinha até curiosidade porque queria conhecer 

esse negócio de leito, dessa viagem de trem de três dias e isso e vai... uma viagem danada... de um 

trem que vai acompanhando um rio e isso e lá, pá! Mas fui, fui pra São Paulo. Fui pro Rio Grande do 

Sul. Fui pro Rio Grande do Sul, quando chega no fim do mês, eu sou descontado dois dias no meu 

salário. Eu reagi de uma maneira violenta, né? Escrevi uma carta esculhambando. Não sei se eu tenho 

essa carta. Uma carta violentíssima! Pra ser encaminhada ao escritório central. Aí veio... e explicando 

tudo, inclusive que eu não podia ser descontado em dois dias, porque no dia tal eu havia Estado lá no 

Serviço, ele pode ver no meu diário da semana, as instruções que eu recebi estão todas escritas no 

meu diário. Como aquele funcionário, que freqüenta, que vai, que recebe instruções, que transcreve... 

 

AA - É descontado. 

 

FS - ...é descontado? Aí eles resolveram... se afundaram ainda mais. Em vez de dois dias, um dia. 

Que eu seria descontado num dia. Mas eu não aceitei! Eu não aceitava nada! Eu, pá! Escrevi outra 

carta mandando pau. Esculhambando. Essa minha briga com ele e lá com o escritório central, foi toda 

a minha permanência no Rio Grande do Sul. Embora eu tivesse trabalhado. Eu trabalhava, saía, 

viajava. Quando chegava em Santa Maria, vinha aquela correspondência, eu pá! 

 

WH - O sr. respondia. 

 

FS - Mandava brasa! Eu já tava cheio daquele negócio. Andava, viajava... 7 meses pra isso, (ri) 7 

meses de briga. Até que chegou num ponto que o escritório central viu que não podia continuar aquilo. 

Aí, mandou um telegrama pra eu me apresentar no escritório central. Eu digo: “Vou receber o bilhete 

azul, é uma coisa lógica, né?” (ri) 

 

WH - O bilhete azul? 
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FS - É.  

 

WH - É a demissão? 

 

FS - É. A demissão não. A dispensa. 

 

WH - Dispensa. 

 

FS - É! A minha convocação não dizia nada, apenas me convocava pra eu me aapresentar à 

Fundação... 

 

WH - O sr. pensou que ia receber um... 

 

FS - É. Eu pensei. Pensei e tava... com a convicção de levar o negócio às últimas conseqüências pra 

não... foi a conta. “É melhor. Agora eu vou sair mesmo de qualquer jeito.” Aí vim aqui pro Rio, achei 

até graça. (ri) Vim aqui pro Rio, no dia seguinte me apresentei ao escritório central. Era lá no edifício 

da Marquesa dos Santos, né? Conhece o edifício da Marquesa de Santos ali em São Cristóvão? Na 

rua Don Pedro II... 

 

AA - Don Pedro II? 

 

FS - É. Pedro II e tal. 

 

AA - Perto da onde é hoje a Fundação Ataulfo de Paiva? 

 

FS - É. Naquele prédio ali. Eu trabalhei ali naquele prédio... É, eu não lhe falei mas,... 

 

AA - Na Fundação também? 

 

FS - É. É. 

 

AA - Trabalhou na F.A.P.? 

 

FS - Ali naquele prédio. E ele passou... mas depois eu vou... 

 

WH - Não, a Fundação Rockefeller, né? 

 

FS - É, a fundação Rockefeller. 

 

AA - Não. Mas no prédio da Fundação Ataulfo de Paiva. 

 

FS - É, é. Não! No prédio, nesse prédio da Marquesa de Santos.  

 

AA - Que é próximo. 

 

FS - A minha sala, só pra dar um toquezinho curioso, era a sala da ante-câmara aonde a Marquesa de 

Santos recebia o Don Pedro. E existia, perto da minha mesa, uma moscazinha pintada, que todo 
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mundo dizia que tinha sido pintada pelo Don Pedro, esperando que a Marquesa ficasse em condições 

de recebê-lo. (ri) E aquela mosca... porque o prédio em que eu trabalhava, esse prédio da Marquesa 

de Santos, ficava para visitação pública, pros turistas, uma vez por semana. Não sei se era quarta ou 

quinta-feira, um dia desses da semana. E eu sabia que nesse dia da semana eu não podia trabalhar 

porque todo mundo queria ver a mosca... (risos) 

 

WH - Queria ver a mosca. 

 

FS - A mosca... da Marquesa de Santos. 

 

AA - Trabalhava numa sala histórica. 

 

FS - Bem, mas o que eu estava contando é que... 

 

WH - Aí o sr. voltou pro Rio disposto a brigar, disposto a tudo. 

 

FS - É. É. Disposto a deixar. Quando chego lá, estava Sérvulo Lima e Valdemar Antunes. Estavam 

lá numa mesa mais importante (??). Aí o Sérvulo me perguntou, queria fazer as pazes, né? Disse:  

“Doutor, qual é a sua impressão sobre o Serviço lá no Rio Grande do Sul?” (ri) O bandido me deu a 

deixa. Eu digo: “Olha, dr. Sérvulo,...” que era o diretor geral, “...a impressão é que não dá em nada, 

a minha impressão. De maneira que eu não tenho palavras pra dizer o que é que penso, porque isso 

não é nada.” (ri) Ele ficou desorientado. O sujeito que queria ver se entrava em acordo comigo, me 

pede a impressão e eu digo que a impressão minha não tem nenhum valor. Porque eu escrevi certas 

coisas que não foram levadas em consideração. Então, não tenho mais nada a declarar. Ele aí então 

conversou, puxou uma história, puxou outra. O Valdemar também, pra lá e pra cá. E eu não, (ri) botei 

o bico do lado de fora, eu nada e tal, etc. Depois ele se levantou: “ Então muito prazer, muito prazer 

e tal... Qualquer coisa estamos às suas ordens...” (??). E assim, ele foi o chefe da financeira lá no hotel 

pra me pagar e eu aí recebi aquele dinheiro... 

 

WH - Aquele dinheiro que tinha sido descontado? 

 

FS - Não sei. Nem, nem isso eu olhei se... Eu não olhei, não sei... Foi um dia tal... 

 

AA - Ele foi acertar com o sr. a recisão lá... 

 

FS - É. O que eu sei é que... 

 

AA - Seus direitos no fim do contrato. 

 

FS - Hem? 

 

AA - Ele foi acertar com o sr. os seus direitos pelo desligamento. Pagar o salário que tava em curso... 

 

FS - Não, não... Sim, o salário! Pagar até o dia em  que eu freqüentei (falas superpostas)... (ri) muito 

desconfiados. Todos eles muito desconfiados comigo. É bem verdade, que nessa época, nós nos 

dávamos muito com o Barros Barreto, que era um diretor geral do DNS. E o Barros Barreto já tinha 

nos prometido que eu assumiria imediatamente um cargo médico dentro do Ministério. Então, passei 
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pra médico do Ministério, ganhando 1/3, né? Mas uma pessoa como eu que já estava cheia daquele 

negócio... 

 

AA - Agora, essa época que o sr. se desligou do Serviço, em meados de 40, o Serviço já era Serviço 

Nacional de Febre Amarela, né? A Fundação Rockefeller já tinha... 

 

FS - Já tinha deixado. 

 

AA - Já tinha deixado. 

 

FS - É. Já tinha deixado. 

 

AA - No final de 39, né? Que a Fundação Rockefeller deixou. 

 

FS - É.  

 

AA - Quando o sr. foi pro Rio Grande do Sul, o sr. ainda foi pela Fundação Rockefeller? 

 

FS - Ainda. Ainda fui pela Fundação Rockefeller. 

 

AA - Quer dizer, esse momemto é o limite de passagem pro Serviço Nacional? 

 

FS - Hem? 

 

AA - O sr. não era do quadro do Serviço Nacional, era da Fundação Rockefeller, né? 

 

FS - É. Era da Fundação Rockefeller. 

 

AA - Mas já existia o Serviço Nacional de Febre Amarela, já tinha passado a ser Serviço Nacional... 

 

WH - A gente queria na verdade, dr. Fausto, que o sr. contasse se o sr. sabe como é que foi essa saída 

da Fundação Rockefeller e a criação do Serviço Nacional de Febre Amarela. Como é que ficou. Como 

é que ficou o pessoal, o material, tudo isso. ... ... ... 

 

FS - Foi em 1940, porque eu deixei em... 

 

AA - Em agosto de 40. 

 

FS - ...em agosto de 40. Era do Serviço Nacional de Febre Amarela. 

 

WH - Mas eu não entendi uma coisa, o sr. pediu desligamento? Ou foi a... 

 

FS - Praticamente eu pedi desligamento porque eu não aceitei entrar em acordo com eles. 

 

WH - Ah, tá! 
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FS - Como eu não aceitei entrar em acordo e eles ainda tinham muito ranço da Fundação Rockefeller, 

embora fosse Serviço Nacional de Febre Amarela... 

 

WH - É. Mas eram pessoas que tinham trabalhado na Fundação Rockefeller. Não é? O Sérvulo Lima 

e o... 

 

FS - Claro! E o Valdemar Antunes. 

 

WH - ...Valdemar antunes, eram pessoas formadas pela Fundação Rockefeller. 

 

FS - É. Formadas pela Fundação. Toda aquela gente, Paulieno e isso e tal, todos eles eram gente 

formada pela Fundação. De maneira que, não se conformavam que uma pessoa rebelde assim como 

eu e que eles não tinham chance nenhuma nem de conversar. Porque eu não dei chance nem de discutir 

o assunto. Apenas que, eu já entendi a minha chamada que, como desligamento ou a dispensa do 

Serviço, como eles entendessem melhor. E, de fato, a partir daquele dia, eu recebi, não existia nenhum 

direito trabalhista. Eu recebi absolutamente nada. Recebi apenas um salário até o dia em que trabalhei. 

(Falas superpostas) 

 

WH - Eu tinha lhe perguntado sobre a saída da Fundação Rockefeller e a criação do Serviço Nacional 

de Febre Amrela. Se o sr. sabe como é que foi todo esse processo. 

 

FS - Esse processo... a Fundação... Vamos ver se eu tenho alguma coisa sobre isso. Mas a impressão 

que eu tenho, é que a Fundação se desligou do Serviço de Febre Amarela, Serviço deles, de Febre 

Amarela, e fez um contrato com o governo para o controle e a erradicação do Anopheles gambiae. 

Foi exatamente quando a Fundação deixou o Serviço de Febre Amarela. Foi criado o... 

 

WH - O Malária do Nordeste, né? 

 

FS - É. Foi criado... primeiro era Serviço de Obras... Serviço de Obras não sei de que e tal, etc, do 

Ministério. Com a entrada da Fundação, foi criado o Serviço de Malária do Nordeste, sob a orientação 

da Fundação Rockefeller. Aí é que está. Isso foi em janeiro de 1940. Não é? 

 

AA - Quando se desligou da Febre Amarela e da Fundação...?) 

 

FS - É, é, é. Foi em janeiro de 1940 que foi criado o Serviço de Malária do Nordeste... sob a orientação 

do... da Fundação Rockefeller. 

 

WH - E aí... Eu ia lhe perguntar, o pessoal que era da Fundação Rockefeller, o sr. era contratado da 

Fundação Rockefeller, né, quem pagava o seu salário era a Fundação Rockefeller? 

 

FS - É. É.  

 

WH - Quer dizer, os recursos de pessoal eram da Fundação Rockefeller. Não é? 

 

FS - É. É bem verdade que era recurso do governo e da Fundação. Porque a Fundação não tinha o 

ônus (alguém tosse) exclusivo... 
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WH - Ela... 

 

FS - ...ela (?), e a parte do leão era do governo federal. A Fundação contribuía apenas com 30% parece 

ou 40%. 

 

WH - E com a técnica, né, todo conhecimento, toda a parte de... 

 

FS - É, é. Tudo isso. Com as exigências dele, com... 

 

WH - Normatização e... 

 

FS - É. Com correção da aplicação de recursos, isso e tal. Mas, a Fundação contribuía com essa parte. 

 

WH - Agora, então o pessoal automaticamente, passou todo pro Serviço Nacional de Febre Amarela, 

né? 

 

FS - Quem? 

 

WH - O pessoal da Campanha de Febre Amarela da Fundação Rockefeller... 

 

FS - É, passou para o Serviço Nacional de Febre Amarela. Apenas quando a Fundação assumiu a 

responsabilidade da Campanha do gambiae no nordeste, levou dezenas e dezenas de funcionários, de 

guardas e isso e tal, do Serviço de Febre Amarela para esse Serviço do Nordeste. Serviço de Malária 

do Nordeste. 

 

WH - Agora, o Serviço de Febre Amarela ficou esvaziado então, né? Depois, com a saída da 

Rockefeller. 

 

FS - Não. Não ficou muito esvaziado porque... 

 

WH - Ou já tinha menos trabalho mesmo? Quer dizer, já tinha... 

 

FS - Tinha menos trabalho, de verdade, mas estava numa fase difícil tecnicamente, porque já 

estávamos olhando a possibilidade de erradicar o Aedes. Porque até então, nós não tínhamos, 

digamos, como... (interrupção da fita) 
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Data: 17/03/1995 

 

 

Fita 9 - Lado B 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 17 de março de 1995, estamos começando, dr. Fausto, a 5ª entrevista com o sr. 

Estão presentes: Ana Beatriz Almeida, Cristina Barbosa e Wanda Hamilton. E, só pra recuperar um 

pouquinho a entrevista passada, dr. Fausto, a gente terminou falando, o sr. ia começar a contar porque 

a Febre Amarela decidiu sa... porque a Rockefeller, perdão, decidiu sair da Febre Amarela, né? O sr. 

tava falando justamente sobre isso. Quais foram os motivos da saída da Fundação Rockefeller do 

combate à febre amarela.  

 

FS - Eu tenho a impressão que dois motivos contribuíram pra a Fundação deixar. O primeiro foi ter 

surgido no nordeste o Anopheles gambiae e a Fundação ter se comprometido a combater e erradicar 

o Anopheles gambiae. Segundo, porque a Febre Amarela Nacional, antiga, já estava completamente 

estruturada, e eles julgavam que seria dispensável a presença dele porque haveria continuidade face 

os elementos que estavam chefiando a Febre Amarela, com capacidade para seguir a mesma 

orientação. 

 

WH - Quer dizer, as duas... as pessoas que ficaram chefiando a Febre Amarela, eram pessoas que já 

vinham trabalhando com a Fundação Rockefeller, né? 

 

FS - Já. Todos eles. 

 

WH - Era o Sérvulo Lima... 

 

FS - O Valdemar Antunes... 

 

WH - Valdemar Antunes..., era gente já formada, treinada... 

 

FS - Na Febre Amarela, o Lessa, né, que assumiu... 

 

WH - Luís Lessa. 

 

FS - Luís lessa foi o último diretor do Serviço de Febre Amarela, mesmo depois de ter terminado a 

Campanha do Anopheles gambiae, porque  a Campanha do Anopheles gambiae foi uma campanha 

realmente brilhante. Ela demorou exatamente... três anos. Acho que foram três anos. Um ano e meio 

de erradicação propriamente dita e um outro ano e meio de controle porque, dado ao rigorismo 

técnico, eles só consideravam erradicado tendo durante esse período feito todas as pesquisas e não 

tendo sido encontrado nenhum foco de... 

 

WH - De Anopheles gambiae. 

 

FS - ... Anopheles gambiae. Aí, grande parte desse pessoal que combateu o  Anopheles gambiae, a 

chefia, praticamente toda ela, era da Febre Amarela. Porque quando a Fundação fez um contrato para 

se engajar na Campanha contra o Anopheles gambiae, muitas casas estabeleciam que o pessoal da 
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Febre Amarela seria convocado para atuar, dado à experiência que eles tinham, se formaria muito 

mais fácil do que arregimentar pessoal novo ou instruir... 

 

WH - Não só médicos como guardas sanitários... todo... 

 

FS - Guardas sanitários, todos... Um pouco menos porque a coisa era muito mais fácil o indivíduo 

treinar esse pessoal principalmente na Campanha contra o Anopheles gambiae, era uma campanha, 

até certo ponto, sob o ponto de vista de traquejo, deles, do que propriamente da Febre Amarela. A 

zona do Anopheles gambiae, era a zona livre a não ser, quem nas cidades é que eles faziam, digamos 

“esporro” dentro de casa. Mas, atuou  mais fora das casas do que propriamente dentro das casas. 

 

WH - Ah, da Malária? 

 

FS - Da Malária. A Febre Amarela tinha que entrar dentro das casas pra combater os mosquitos. 

 

FS - A Febre Amarela, toda ela, não digo que repousasse exclusivamente na visita domiciliar. Mas, a 

visita domiciliar era o ponto básico, fundamental, que possibilitou a erradicação do Aedes aegypti. 

Sem essa autoridade de visitar não só no serviço de captura como no serviço de polícia de foco, a 

periferia das casas, mas dentro das casas, teria sido inteiramente impossível. É o que a gente observa 

hoje. Hoje os guardas sanitários não têm nenhuma autoridade pra penetrar na casa de ninguém. 

Mesmo, de fato a coisa evoluiu muito, e de um modo geral, as pessoas ficam receosas de dar acesso 

à pessoas estranhas, não é o simples fato de estar fardado, que vai garantir que se trata de pessoas 

corretas, dignas... 

 

WH - Claro. Mas a Malária não. O combate ao mosquito na Malária não pressupunha entrar dentro 

das casas. O sr. acha que isso facilitou... 

 

FS - Não, não é isso. É em parte, mas em certa parte a Malária também entrava dentro das casas. Mas 

acontece que, todos nós sabemos, que é muito mais fácil você entrar dentro de uma casa da zona rural 

do que numa grande cidade. Como o problema da Malária estava 90% dentro, ou melhor, na área 

rural, embora o Anopheles gambiae tivesse atingido os estado do Ceará e Rio Grande do Norte, mas 

nem Fortaleza nem Natal foram atingidos pelo Anopheles gambiae. De maneira que era zona 

realmente rural. Era muito mais fácil do que, como lhe disse, nas capitais dos estados.  

 

WH - E o sr. chegou a trabalhar nessa Campanha, dr. fausto, na Campanha do Anopheles gambiae? 

O sr. tendo saído da Febre Amarela? 

 

FS - O curioso é que eu trabalhei na Campanha do Anopheles gambiae, indiretamente. 

 

WH - Indiretamente. 

 

FS - É. Indiretamente. Porque quando eu fui para Natal, isso em 1945, 46. Já na Campanha do Aedes 

aegypti, do Anopheles gambiae tinha dada por encerrada as suas atividades. Mas, entre as minhas 

atribuições, como chefe de Inspetoria de Saúde Pública de Natal, eu tinha que estar atento a 

possiblidade da reinfestação, face o grande movimento de aviões que vinham do... de Dacar e Acra, 

para Natal. E aí se deu um caso curioso, que foi comentado em todas as repartições de Saúde do 

Brasil, principalmente no Ministério da Saúde. É que, quando o controle de um Anopheles gambiae 
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ficou sob a responsabilidade da Saúde dos Portos e a Malária que estava atuando no Rio Grande do 

Norte, se sentia muito humilhada, desautorizada e etc. Eles faziam tudo para incorporar essa atividade, 

que pertencia à Saúde dos Portos a eles. E o que foi que ocorreu? Quando eu fui para Natal indicado 

pelo Fábio Carneiro de Mendonça, uma pessoa de grande prestígio aqui e tal. Ele, demonstrou grande 

interesse na minha ida pra lá porque eu era um egresso da Fundação Rockefeller. E ele queria uma 

pessoa que tivesse grande experiência, principalmente naquela época, que a guerra já estava 

praticamente terminando, mas aí é que aumentava o número de aviões que vinham da Europa, via 

Natal e Dacar, passando por Natal. E ele me convidou, embora antes, eu tivesse feito tudo pra ir na 

nossa Força Expedicionária. 

 

WH - Ah, o sr. queria ser da... 

 

FS - É. É. Eu fiz o curso de medicina militar. Tem aí na minha ficha. É, eu fiz um curso de medicina 

militar, fui convocado, me submeti exame de saúde e o Ministério da Guerra fez o ofício, não é, 

pedindo  o meu..., não digo desligamento, a minha cessão... mas o Ministério disse que eu era muito 

mais útil aqui do que lá. 

 

WH - O Ministério da Saúde. 

 

FS - O Ministério da Saúde. 

 

WH - Que vetou a sua ida. 

 

FS - É. Ele vetou a minha ida.  

 

WH - Quem era o ministro nessa época? 

 

FS - O ministro era... Era um Ministério, como é... 

 

WH - Educação e Saúde, né? 

 

FS - É. Educação e Saúde. Como era o ministro... 

 

WH - Era o Capanema ainda? 

 

FS - Eu acho que era... 

 

WH - Era o Barros Barreto? 

 

FS - É, é. Era o Capanema.  

 

AA - Era o Capanema ainda. O Capanema ficou até 45. 

 

WH - O sr. ia como médico, né? 

 

FS - É. Eu ia como médico. Não ia como... 
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WH - Não ia pra... como soldado não. 

 

FS - (ri)... soldado raso não.  Eu já tinha feito o curso de medicina militar e tinha o posto parece que 

de capitão, não sei que. Eu tinha um posto... 

 

WH - Por que o sr. queria ir!? 

 

FS - Espírito de aventura e tal e coisa. Não deixa de ser interessante não é, o sujeito ir numa missão 

dessa (ri), é uma beleza! Bem, aí eu fui pra Natal. Fui pra Natal e o pessoal da Malária, tentou por 

todos os modos criar problema... julgando que era eu que tinha decidido... “Eu não decido nada, eu 

sou um funcionário. Estou aqui recebendo ordens e instruções. Se minha repartição é responsável 

pelo controle do Anopheles gambiae na base de Parnamirim, porque a Base de Parnamirim é uma 

coisa imensa, né? Só na Base de Parnamirim, tinham 18 mil soldados americanos (vozes ao fundo). 

Era uma coisa... E, a pessoa tinha um certo status por causa disso. Tinha gasolina de primeiríssima 

fornecida por eles, que eu encostava o carro lá, carro do Serviço porque eu não tinha carro(continuam 

as vozes). Era de uma octanagem muito mais avançada e tal. Tinha acesso ao Piex pra comprar coisa 

disso, aquilo. Eu nunca, é curioso, sabe que eu nunca em minha vida comprei coisa alguma nesse 

Piex americano? Exatamente pra ficar acima, digamos, do bem e do mal, né? O pessoal mistura, aí 

todo mundo diz, tal: “O doutor tá comprando isso, comprando...” Absolutamente, não comprei nada. 

Inclusive quando a Base foi dissolvida... 

 

WH - Depois da guerra, né? 

 

FS - É. Aí já depois da guerra, o pessoal que trabalhava comigo, americano, eles quiseram inclusive, 

que eu comprasse um jipe novinho em folha, por preço de banana. (ri) Eu olhei e tal, pensei, digo: 

“Não, não, obrigado. Não quero não. Não quero jipe nenhum.” Porque se eu comprar esse jipe, chegar 

no Rio com esse jipe, o diabo e tal, iam dizer que eu fiz marmelada pra comprar jipe.  “Eu não quero 

jipe, eu não quero nada.” Bem, mas voltando ao ponto inicial... 

 

WH - Da Malária que o sr. tava falando. 

 

FS - É. Da malária. 

 

WH - Que o sr. trabalhou diretamente... 

 

FS - E a Malária forçando a mão. Até que um dia eu estava em casa, Maria não estava não. Tava em 

Maceió. E eu sou muito relaxado, né? A casa inteiramente aberta, de noite, eu deitado na cama. Aí, 

quando vejo assim, é o motorista do chefe da Malária. Diz: “Dr. Fausto, o dr. Jeferson...” Era o chefe. 

“ ...o dr. Jeferson... (pausa na fita por causa do barulho de fora)  

 

WH - O sr. dizia que chegou o motorista do chefe... 

 

FS - É. O motorista e eu deitado e aquela pessoa: “Doutor, doutor! Acorde!” (ri) Eu ouvi, a casa aberta 

e eu nada, não tinha nada. Eu não tava ligando coisa alguma. De fato não existia assaltante nem 

ladrão. O pessoal conhecia todo mundo. Uma cidade relativamente pequena, sabia que naquela casa 

embora humilde e isso e aquilo... Porque as casas eram caríssimas! Na época da guerra. Dona Maria 

reclama ainda dessa casa que nós moramos... “O dr. Jeferson quer falar com o sr. com a máxima 
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urgência.” E eu aí, tá, cerrei os olhos: “Tá bem. Eu vou me vestir...” Eu já tava quase que vestido e 

tal. Eu sei que eu peguei o carro dele e fui, eu fui... no meu carro, porque eu tinha carro muito bom 

na porta. Eu digo: “Não, eu vou no meu carro. Você me espera aí, eu vou com você e tal e etc”  Aí 

fui pra lá. Quando cheguei lá encontrei o Dr. Jeferson, era mais ou menos 7 e meia, eu digo: “O que 

que há?” Ele disse: “Olha doutor, eu estou, olha Fausto, eu estou lhe convocando porque nós 

capturamos (ruído na fita) mais Anopheles gambiae, e como você é o responsável pelo controle do 

gambiae, eu quero que você tome conhecimento antes de qualquer outra pessoa possa tomar 

conhecimento, ventilar o assunto, chegar ao seu conhecimento através de outros e não por nosso 

intermédio. Eu olhei assim: “Tá muito bem. Eu posso ser apresentado a esse gambiae? ” Ele disse: 

“Ah, hoje não pode, porque o Nilton que é o nosso... homem do labortório, o Nilton, esse que é o 

reponsável pelos programas de controle do Aedes, do (??) e o diabo e tal. 

 

WH - Hoje em dia? 

 

FS - Hoje em dia. Esse Nilton era o entomologista de lá. O Nilton já foi e o laboratório dele tá fechado 

e eu aqui tenho muita disciplina, não entro no laboratório sem que ele tome conhecimento.” Aí eu 

perguntei a ele: “E a que horas eu posso ser apresentado a esse Aedes?” Disse: “Você pode vir amanhã. 

7 e meia, 8 horas, ele está aqui... e mostra.” Eu disse: “Na certa você vai também fazer uma inspeção 

nessa área onde foi capturado o Aedes.” Ele disse: “É, certamente.” Eu então, perguntei a ele: “E eu 

posso lhe acompanhar?” “Pode.” “A que horas?” “A essa mesma hora, 7 e meia e tal. Eu já estou por 

aqui, nós vamos.” Eu me despedi dele, fui à Inspetoria, a Inspetoria de Saúde dos Portos, pegar os 

meus dados estatísticos pra saber aonde nós tínhamos encontrado o último... Eu tinha uma experiência 

danada de controle de... Eu olhei tudo aquilo, eu digo: “Será que chegou algum navio na Base de 

Natal.” Porque eles tinham informado que tinham encontrado... Aqui é Parnamirim. Daqui pra Natal 

são 22 Km. Eles encontraram aqui, 22 Km. E, 500 metros daqui, era a Base Naval, pertinho. A única 

possibilidade deles terem capturado um Aedes  aqui, é esse Aedes  ter vindo da Base Naval porque 

fica próxima. 22 Km, esse Aedes  não ia voar 22 Km, sem infestar parte dessa área. Não era possível 

uma coisa dessa. Aí, lá no serviço, eu telefonei pro comandante da Base, que era uma pessoa minha 

conhecida, minha amiga. Porque eu já tinha prestado vários serviços à Base com expurgo de navios, 

não que tivessem vindo da África. Mas expurgo contra ratos e isso e tal, pá, pá... Eu digo: “Dr. ...” 

Como era o nome dele? Comandante... Não me lembro. Disse: “é  Fausto que tá falando.” “Ô Fausto, 

vem aqui, vamos conversar. Você há tempos que não aparece.” Porque ele era realmente, meu amigo. 

E eu vim da sede do Serviço, fui pra Base. Fui pra Base, fiz pra ele o histórico da situação e disse: 

“Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o sr. puder responder, bem. Se não puder responder, não 

tem importância. “Chegou algum navio?” porque esse negócio de chegou navio, saiu navio, implica 

em, muitas vezes,... 

 

AA - (??)? 

 

FS - (ri) É. É um problema sério.  

 

AA - (??) 

 

FS - Porque aí... acontecia isso, a Malária diz que capturou e de acordo com as minhas coordenadas 

a única possiblidade é de ter saído de um navio que tivesse vindo da África.” Ele disse: “Não. 

Absolutamente! Nesses últimos 6 meses, nós não recebemos nenhum navio da África.” 
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WH - Mas vocês não tinham um Serviço de Transportes, não tinha como controlar a Base ou havia 

controle da Base? 

 

FS - Havia controle. 

 

WH - Havia, né? 

 

FS - Nós controlávamos. Exatamente por isso que eu fui, porque todas as vezes que chegava qualquer 

navio, o comando da Base me notificava e nós íamos lá, fazíamos expurgo não só contra insetos como 

também contra rata. Ele disse: “Não. Quanto a isso pode ficar tranqüilo que não...” Eu saí dali, já... 

Eu digo: (buzina) “É agora que esse negócio vai pegar fogo!” Aí telefonei, telegrafei western... 

Comunicando: “Acabo receber informações captura dois Aedes  e isso e aquilo Base 500 metros Base 

Naval dentro 24 horas darei maiores informações.” 

 

WH - O sr. mandou esse telegrama pra onde? 

 

FS - Pra aqui. Pra Fábio Carneiro de Mendonça que era o diretor de Saúde dos Portos, que era o meu 

diretor, né? Tinha... 

 

WH - Fábio Carneiro de Mendonça. 

 

FS - ...Carneiro de Mendonça. Era um homem de grande prestígio e tinha plena confiança na minha 

pessoa. Eu disse: “Então, muito bem! Amanhã eu envio um outro telegrama, que no dia seguinte eu 

daria outras informações.” Quando foi no dia seguinte, se ele marcou às 7 e meia, eu às 7 horas estava 

chegando lá. Quando cheguei lá perguntei: “O dr. ... 

 

WH - Nilton? 

 

FS - Nilton não era doutor, era entomologista. 

 

AA - Jeferson!  

 

FS - Jeferson, é. Dr. Jeferson e o dr. ... Tem um outro doutor... Jeferson era o diretor regional. O local 

era um outro. Ele disse: “Não. Eles já estiveram aqui e já foram pra fazer a inspeção lá no Alecrim.” 

Essa área aqui é Alecrim. Bem, pessoa que  marca comigo às 7 e meia, eu chego às 7. Às 7 já me 

informam que ele já tinha ido, sem nem ao menos deixar um bilhete dizendo... bilhete nenhum. 

Positivamente, ele não queria que eu acompanhasse essa diligência. Eu digo: “Tá bem, obrigado.” Aí 

fui pro Serviço e tal, etc. Quando foi ao meio dia eu voltei na Malária: “Ah! E tal aí, como vai...” 

“Não, é porque nós resolvemos sair mais cedo, porque essa situação é uma situação grave. Requer 

muita atenção!” E eu falei: “E agora, você pode me mostrar o mosquito?” O Nilton tava lá. “Ô Nilton, 

mostra ao dr. Fausto os mosquitos que nós capturamos antes de ontem, né? Foi ontem. Ontem.” Aí 

ele me mostrou e eu disse: “Eu não sou entomologista, nem tenho grande experiência em, digamos, 

não é a identificação em si, é o manuseio. Mas me pareceu que os mosquitos não tinham 12 nem 24 

nem 48 horas. Tanto que eu disse: “Nilton, você tem alguma caixa de mosquito capturada ontem, 

antes de ontem, nesses três últimos dias?” “Tenho.” Aí ele me deu a caixa de mosquito, eu botei o 

microscópio entomológico, e disse: “Olha, Nilton, você com a experiência que tem, não observa que 

esse mosquito Anopheles gambiae é inteiramente diferente, a textura dele, desse que você capturou 
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há 24, 48, ou 72 horas.” Ele me olhou assim: “Olha, dr. Fausto, eu... a minha função aqui é identificar. 

Eu apenas digo que esse mosquito é Anopheles gambiae. Agora, se tem dois dias, três dias ou dez 

dias... Isso eu não tenho autoridade pra dizer.” “Isso aqui tá me cheirando a... uma malandragem.” 

Saí dali, fui direto ao telégrafo e passei o seguinte telegrama, que ficou célebre no Ministério: 

“Mosquito empalhado de malária, não deu larva.” Porque eles não capturaram nenhuma larva. Porque 

em última análise, quando existe mosquito, de um modo geral existe a larva, né? E quanto a larva não 

há argumento, porque a larva identifica que o mosquito é recente, né? Mas não dando larva, já é uma 

indicação de que se trata de uma maracutaia, né? (ri) Porque não deu larva. “Peço abertura inquérito 

afim apurar responsabilidade.” Bem, se a gente passa um telegrama desse, eu era moço, né, apenas 

tinha o respaldo da minha experiência da Febre Amarela. Mas demonstra que é um sujeito decidido 

a ir pra luta, né? Aí, no outro dia, já recebo telegrama do Barros Barreto... Ouviu falar nesse Barros 

Barreto, né? 

 

Todas dizem que sim. 

 

WH - Era do Departamento Nacional de Saúde, né? 

 

FS - É. Ele tava brigado comigo. É outro assunto e tal. Ele tava meio brigado comigo. Meio... tava 

brigado... Dizendo que o dr. Barreto estava se dirigindo para Natal e que vários outros médicos tinham 

sido convocados pra essa reunião em Natal, pra decidir sobre o que fazer diante da hipótese da 

presença do Anopheles gambiae. Até aí tudo bem, porque se fosse verídico, era um caso que requeria 

uma atenção toda especial. E no mesmo dia ou dois dias, é ou no dia seguinte, eu recebi um telegrama 

do Fábio Carneiro de Mendonça, informando que o Mário Magalhães da Silveira, o meu irmão e 

Valério Conder, estavam se dirigindo para Natal, para discutir comigo aquele episódio. Porque, eu 

sozinho, pra esse... (ri) aí o Fábio resolveu convocar... 

 

AA - Duas figuras de peso pra botar no seu lado. (risos) 

 

FS - É. Duas figuras... Mas sabe quantos foram? 17 médicos pra Natal. 

 

AA - Junto com o Barros Barreto. 

 

FS - É. Junto com o Barros Barreto. Foi uma coisa! Todos os médicos do Ministério, do Rio Grande 

do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, foram convocados para Natal. Nisso, houve a 

primeira reunião. Nessa primeira reunião, eu defendi meu ponto de vista, né? No meu entender se 

trata de um mosquito velho. Eu já havia me articulado com a Base , embora não tivesse Acreditando, 

eu era obrigado a comunicar à Base, pra Base tomar algumas providências. Porque os americanos 

tinham mais receio da possiblidade de uma infestação de Aedes aegypti, do Anopheles gambiae, do 

que a presença de um submarino alemão. Porque eles tinham um verdadeiro pavor. 

 

WH - Pavor! 

 

FS - ...Por quê? Por causa da grande epidemia de malária no nordeste. E aí a primeira coisa que o 

major, que era o elemento de ligação com o meu Serviço, me perguntou, disse: “Dr. Fausto, o que é 

que o sr. quer, o que é que o sr. deseja pra controlar essa situação?” “A coisa pra mim mais importante 

é, diante de uma controvérsia se o mosquito é novo ou antigo, que esse mosquito seja levado pra 

Londres onde existia um laboratório de Entomologia mais avançado do mundo. E ja naquela época, 
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eles tinham condições de identificar um mosquito com 1 ou 2 anos, com um erro de três dias por ano. 

O mosquito que tivesse 1 ano, eles podiam errar três dias no mínimo. Jamais um mosquito que tinha 

cinco dias, seis dias... não tinha...(ri) 

 

WH - E aí, mandaram pra Londres? 

 

FS - Eu vou chegar lá. Aí eu digo: “Tá bem, tá ótimo!” Aí o sujeito me perguntou: “E além disso o 

que é que o sr. deseja?” “Eu desejo que seja fornecido ao Serviço, DDT. Porque o DDT, nessa época, 

era um elemento de guerra. Nunca tinha sido usado em Saúde Pública aqui no Brasil, o DDT. Eu 

quero o DDT porque quando o nosso guarda entra a bordo desses aviões, ele recebe uma cortina de 

fumaça que é  PTQ, que é piretotetracloropireno e querosene. E eu quero saturar essa solução com o 

DDT porque dá mais garantia, torna quase que impossível a saída de um mosquito vivo. Não só isso, 

como nos aviões que têm aquele compartimento de bagagem, ele abria o compartimento de bagagem, 

jogava com compressor de 300 amperes que nós tínhamos, que era capaz de derrubar uma pessoa. O 

sujeito ia abrindo assim e jogava aquilo. E jogando com uma solução saturada de DDT, dava ainda 

mais segurança. Aí.. ele aí me respondeu: “Olha, doutor, dentro de mais tardar 48 horas, o sr. vai ter 

duas barricas de 50 Kg de DDT aqui. Precisa mais?” Eu digo: “Não.” Porque o DDT satura com 4 %, 

de maneira que nós não tínhamos possibilidade de gastar muito. Bem, um passo daquele, né, foi pra 

essa reunião, inteiramente coberto com a possibilidade de dar uma identificação. Porque no primeiro 

dia, a discussão muito grande foi essa. Como eu tinha autoridade de dizer que o mosquito era velho? 

Com que autoridade? 

 

WH - Empalhado, né? 

 

FS - É. (ri) Empalhado. Com que autoridade eu podia dizer uma coisa dessas? Quando os sujeitos 

falaram isso, eu: “Não, eu não tenho autoridade. Mas, eu já tenho respaldo dos americanos e eles vão 

mandar esse mosquito, é só me entregarem o... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 9 - Lado B 

 

 

FS - ...Apenas eu... 

 

WH - O sr. dizia, peraí, vamos recapitular um pouquinho. O sr. dizia  que o sr. propôs que eles lhe 

entregassem o mosquito, que o capitão americano tinha se comprometido a mandar pra... 

 

FS - Londres. 

 

WH - Londres. 

 

FS - E em Londres ele seria examinado pelo Serviço de Entomologia de lá, que possuía um aparelho 

que chamavam (?), não é? (?) que tinha a possibilidade de erro de apenas três dias por ano. Um 

mosquito com 365 dias, ele podia dizer que tinha 362...  assim, uma coisa desprezível. 

 

WH - Eles aceitaram mandar o... 
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FS - (ri) Eles... diante daquilo, ê, pá, aquela discussão, aquela coisa... resolveram convocar o maior 

entomologista do Brasil, lá de São Paulo. Esqueci do nome... eu vou procurar saber. Era um grande 

entomologista, mas ligado ao esquema dele, do Pinotte, do... 

 

WH - Barros Barreto... 

 

FS - Do Barros Barreto, etc. Eu sei que no dia seguinte já estava esse sujeito lá. O negócio enrolou. 

Tava o sujeito lá e tal e... 

 

AA - Então, essa foi a contra-proposta à sua proposta. O sr. propôs fazer esse exame e eles propuseram 

trazer esse entomologista. 

 

FS - É, esse entomologista. E esse entomologista chegou, lá, etc. Na primeira reunião eu aí abri logo 

o jogo, eu digo: “Tá bem. Tá o entomologista aí, etc... Eu confio plenamente, mas exijo que o 

mosquito seja examinado lá em Londres.” Houve aquela discussão, aquela coisa. Finalmente, eles 

concordaram. E esse entomologista não deu a resposta em 24 horas. No dia seguinte, foi aquele zum, 

zum, zum, zum. Finalmente, o entomologista admitiu que o mosquito realmente era um mosquito 

velho. 

 

WH - ...velho. 

 

AA - (?) 

 

FS - ...era um mosquito velho. Bem, quando o Fábio tomou conhecimento de que se tratava de um 

mosquito velho, ele tinha ligações aqui com a polícia federal. E sem me comunicar, resolveu 

aprofundar as investigações dele pra saber porque eles tinham feito isso. E despachou do Rio lá pra 

Natal, um sujeito bem apessoado, falando correto, isso e aquilo, como sendo guarda do Serviço de 

Saúde dos Portos. Eu devia instruí-lo na mecânica, na dinâmica, digamos assim, nas atividades da 

Saúde dos Portos, porque ele iria lá pra Ponta Porã para montar um Serviço de fronteira, pra garantir 

a nossa fronteira oeste. Eu Acreditei piamente naquilo, não é? “Tal e etc...” Aquele rapaz moço. AH! 

Meio brincalhão... Aí passei a chamar ele logo de Ponta Porã. Eu dizia: “Ô Ponta Porã...” Ele já ria. 

(ri) Ele achava graça, tal... “Ô, Ponta Porã! Tem que usar farda.” Havia muita disciplina. Ele: “Pois 

não doutor. Tem que usar farda.” Aí mandei ele pra alfaiataria Amazonas. (ri) Aí eu me lembro do 

nome. Porque era a alfaiataria que fazia as fardas dos nossos guardas. E fez a farda pra ele. Ficou um 

tipão, fardado e etc. E foi lá, pra Parnaíba. E foi bom pra ele ir fardado porque facilitou as 

investigações dele pra saber como era, como tinha sido, porque tinha ocorrido aquele episódio e etc 

e tal. Depois de uns 10 dias mais ou menos, de acordo com as instruções do Fábio, eu devia 

encaminhá-lo pra Malária pra ele também saber como é que a Malária atuava, tinha até um certo 

prestígio a Malária pra ele. O ofício foi nessa base, né, que ele iria pra Ponta Porã e a Malária deveria 

dar acesso a ele, às atividades da Malária porque ia ser responsável pelo posto do Serviço de Saúde 

dos Portos lá em Ponta Porã. Muito bem. E aí, de Ponta Porã foi lá pra Manaus. Foi pra Malária e tal, 

etc, 10 dias mais ou menos depois, eu estou em casa, me chega um dos guardas-chefes, não me lembro 

do nome dele, era um sujeito... desses guardas-chefes. “Doutor!” Isso de manhã cedo, 5 horas... “O 

que que há?” “É que é o seguinte, é que o Ponta Porã, não é Ponta Porã como o sr. diz brincando que 

todos nós nós sabemos que é brincadeira. (ri) E nem é guarda da Saúde dos Portos. É um investigador 

(ri) lá da polícia do Rio e hoje ia prender Melquíades, o nome do guarda-chefe da Malária. E ele tinha 
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chegado exatamente no ponto aonde queria chegar. Que foi o Melquíades quem tinha esses Aedes, 

sses Anopheles velhos para dar prestígio à Malária e...” 

 

AA - Nossa, que história! 

 

FS - (ri) Uma história do arco da velha! E aí o Melquíades, a contra-espionagem dele tomou 

conhecimento disso e de madrugada, o Jeferson,(buzina) dado a ele 20 mil cru... tudo isso o secreta 

sabia. Tinha dado a ele 20 mil cruzeiros, não sei qual era a moeda da época. Foi... uma pequena 

fortuna, pra ele ir pra Minas Gerais. (ri) E o guarda (???). E aí, a coisa saiu. Saiu... 

 

WH - Sim, mas culparam o guarda, mas na verdade todos os chefes estavam envolvidos nessa história, 

né? 

 

FS - É evidente, é evidente. Como é que eu, que não era de lá, apenas diante daquela situação, tinha 

percebido... 

 

WH - Tudo isso, dr. Fausto, era pra encampar o Serviço dos Portos pra Malária? 

 

FS - Não o Serviço dos Portos. Essa atividade do Serviço dos portos... 

 

WH - Da Malária. De controle do gambiae. 

 

FS - É, essa do gambiae. Eles achavam que era uma humilhação pra eles... 

 

AA - Que o gambiae nessa área da Base, nessa região, ficava sob a responsabilidade... 

 

FS - É, sob a minha responsabilidade. Sob a responsabilidade da Saúde dos Portos. E eles se julgavam 

humilhados diante daquilo. E aí tramaram esse esquema para desmoralizar o Serviço e o Ministério 

admitir que aquele Serviço devia ser...  

 

AA - Passasse... 

 

FS - Passasse para... 

 

AA - ...para o Serviço Nacional de Malária. 

 

WH - Agora, uma coisa é verdade, né? Quer dizer, esse Serviço dos Portos, de controle era crucial 

pra o combate e controle da malária naquele momento. 

 

FS - Pra evitar... É, naquele momento. Era. 

 

WH - Era um ponto... 

 

FS - Era um ponto fundamental! Um ponto básico! Mas acontece, que como eu disse, o Fábio era um 

sujeito de grande prestígio. Como a regulamentação do Serviço de Saúde dos Portos dava, não à 

Malária mas sim a nós, a fiscalização das embarcações, da coisa... não da nossa, das embarcações, e 

por conseqüência, por extensão, digamos assim, do Anopheles gambiae. De maneira que o fato não 
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permitia interferência do Serviço no Serviço deles. Se eles achavam que era uma interferência nossa 

no Serviço deles, o Fábio, por sua vez também, achava que era o contrário, né? Caso isso fosse 

aprovado pelo Ministério, o que iria resultar no pedido de exoneração de Fábio. Tanto que... É pena 

eu não guardar os documentos. O Fábio, depois desse episódio, ele me passou um telegrama com os 

maiores elogios. “Dado a minha atuação e isso e tal, que colocou o nosso serviço acima...” Um 

negócio danado! Bem, e eu fiquei... 

 

AA - Agora eu fiquei curiosa de uma coisa. Como é que o Barros Barreto reagiu quando o 

entomologista falou que realmente o mosquito era velho? 

 

FS - É, é... Aí, aí reagiu... é, reagiu do seguinte modo. Porque essa gente que está em cima, não sabe 

as coisas em detalhe como ocorrem nas bases. E aí o Barros Barreto, querendo confundir as coisas, 

inclusive a mim próprio, declarou: “Não, mas isso é um episódio que não reflete uma desmoralização 

total do Serviço, porque na própria Febre Amarela, numa época do... do Aedes aegypti, guardas 

compravam Aedes capturado em áreas que eles tinham dado como limpa.” Era isso que ele defendia. 

Aquilo... Mas a coisa é muito diferente. Primeiro, um guarda via naquele fracasso dele... Não sei se 

entendeu o que eu  quis dizer. Porque o guarda dava uma área, digamos, como limpa. Se uma turma 

de captura dessas, que pega tudo no ar, isso e aquilo e tal, e captura um mosquito... Todos nós 

sabiamos, como eu disse há pouco, que onde existe mosquito, existe foco. De maneira que o guarda 

tinha fracassado, mesmo que fosse apenas um único foco aquele que ele pudesse ser eliminado e não 

causar maiores transtornos ao Serviço. Mas, o serviço de captura tinha que ser um serviço 100%, que 

não admitia uma só falha. E aí o Barreto, quis com isso dizer que na Febre Amarela existia também. 

Aí, não! O negócio da Febre Amarela era inteiramente diferente! Não tem nada a ver um assunto com 

o outro! E aí expliquei tudo como era e tal, mas, o negócio daquele, né, daquela emoção, nem todo 

mundo entende as coisas direito e tal, etc. E nós: eu, Mário e o Conder e o nosso motorista... (ri) que 

o nosso motorista era pessoa indispensável porque nós, era... Conheceu Gilberto Costa Carvalho lá 

de Pernambuco?  

 

WH - Não. 

 

FS - Foi o secretário... 

 

WH - Ele cuidou muito de tuberculose também, né? O Gilberto Costa Carvalho cuidou muito da área 

de tuberculose.  

 

FS - É. Mas o Gilberto Costa Carvalho... 

 

AA - Eu ouvi falar. (Falas superpostas) 

 

FS - ...era até meu colega de curso de Saúde Pública, e tinha muito respeito por Mário. Porque Mário 

foi uma figura... invulgar, né? Um sujeito meio alucinado, né? Fez coisas incríveis. E o Gilberto Costa 

Carvalho dizia: “Quando os Magalhães da Silveira chegam aqui a Recife, eu não tenho direito nem a 

automóvel. Porque o meu motorista aí fica com eles e não dá bola de mim. ... 

 

WH - (risos) Abandona, me abandona. 
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FS - ...Me abandona inteiramente e tal, etc, etc.” Muito bem. De maneira que nós: Mário... Mas nós 

estávamos... você perguntou o quê? 

 

AA-É, o sr., o sr. estava contando que o sr., o Valério e o Mário e o sr. saíam de lá com... 

 

FS - É, é. Tá. Bem. E aí...  

 

AA - ....e o motorista... (falas superpostas) 

 

FS-...e nós almoçávamos... jantávamos também junto com os três, né? E  no último dia da 

permanência do Barreto lá, eu estava, tinha tomando umas e outras, tava meio alto, quando chegamos 

lá, comecei. O bar, tinha uma praia no meio. Onde se comia a melhor peixada, o melhor camarão e 

etc, lá em Natal. Olho assim, lá vejo, aquele grupo enorme, que era o grupo do Barreto. (ri) Eu aí, 

cheguei lá, digo: “Olha, garçom, traz aí uma água de coco, abre com muito cuidado, que eu quero ver 

se tem larva de Anopheles ... (risos) Abre isso com muito cuidado.” Aí o diretor de Saúde Pública de 

lá, que era Ofélio Galbino. Me lembro até do nome dele. Que era meu amigo também. Saiu de lá, 

veio pra minha mesa, disse: “Olha, Fausto. Se você já está se excedendo. É uma agressão essa. Você 

não tá vendo. Eu  lamento que você seja obrigado a dar atenção a esse grupo aí, realmente, porque...” 

(risos) 

 

WH - O Mário Magalhães e o Valério Conder foram pra esse episódio pra quê? Foram chefiados...  

 

FS - Foram a esse episódio pelo seguinte, tanto Valério... durante a guerra, foi para Acra, na África. 

E Mário para Dacar. E eu... Era um triênio. Eu em Natal. Natal e Fernando de Noronha. Porque em 

Fernando de Noronha tinha também um campo de aviação na Base, que era uma Base, digamos, um 

avião qualquer, pane, qualquer coisa, ficava a 300 Km de Natal e tinha possibilidade de descer ali em 

Fernando de Noronha. E eu de vez em quando ia a Fernando de Noronha. De maneira que, diante 

dessa atuação de Mário e do Conder, durante a guerra em Dacar e Acra,... 

 

WH - Eles faziam o que lá? Qual era o trabalho deles? 

 

FS - Eles faziam entre outras coisas, o controle dos aviões que vinham para o Brasil para diminuir a 

infestação. É bem verdade que, não diminuía tanto porque nós tínhamos não tanto, digamos número 

de Anopheles  gambiae, mas também do Aedes aegypti, a atenção voltada diante da possibilidade da 

reinfestação de um desses dois mosquitos. Mas, como eles tinham a vivência dessa permanência em 

Dacar e Acra, e eram médicos da Saúde dos Portos, de maneira que eles dois foram... 

 

WH - Mário Magalhães nessa época trabalhava na Saúde dos Portos? 

 

FS - Trabalhava.  

 

WH - Ele chegou a trabalhar na Campanha da Malária, não trabalhou, o seu irmão, e o Valério? 

 

FS - É. É. Trabalhou mas não, digamos, numa atuação direta, né? O Mário... 

 

WH - Porque ele andava pela região, né? Andou muito pelo nordeste. 
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FS - É. Andava... pelo nordeste, foi muito tempo delegado federal de Saúde. 

 

WH - Isso! 

 

FS - Tinha um controle, digamos, global. Não específico da Campanha de Malária... 

 

WH - É. Ele não chegou a trabalhar diretamente com a Campanha. Agora, aquela Campanha deve ter 

envolvido o..., praticamente os Serviços de Saúde, direta ou indiretamente, todos naquela área, né, 

onde se desenvolveu a Campanha, né? 

 

FS - É. Naquela área, naquela época, sim. Quando foi criada a Campanha de Erradicação do 

Anopheles  gambiae, né? Porque aí existem duas coisas distintas. Existe a Campanha, digamos, da 

Malária do Nordeste e a Campanha do Aedes aegypti. Uma campanha inicial... vou ver se eu me 

lembro. O negócio é meio embrulhado. Mas, quando... quando o Aedes  aegyp... quando o Anopheles  

gambiae apareceu aqui, a primeira vez, se não me engano, foi em 1930. O Chamma, que era um 

grande entomologista, foi quem identificou primeiro o Anopheles  gambiae. Lá em Natal. E ele como 

era um entomologista de grande projeção, ele procurou logo... saber, ou melhor, estudar como é que 

aquele Anopheles  gambiae tinha chegado aqui, porque não existia no Hemisfério... Ocidental, o 

Anopheles  gambiae. Existiam duas hipóteses. A primeira hipótese é que esse Anopheles  gambiae 

tivesse vindo num avião, num avião. Mas ele aos poucos foi descartando essa possibilidade do avião, 

porque o local em Natal e a quantidade de Aedes  que ele tinha encontrado, invalidava. Agora eu tô 

me recordando. O primeiro, porque já tinha dois anos da chegada desse avião. Se tivesse vindo nesse 

avião, provavelmente o foco seria muito maior do que o que ele encontrou. A segunda hipótese, era 

do segundo avião que tinha uma semana, também era... 

 

WH - Pelo contrário. Porque o foco... 

 

FS - Porque pelo contrário... é, não justificava a distância e etc, 

 

WH - ...uma semana. (Falas superpostas) 

 

FS - ...numa semana. Você vê, esse negócio de serviço de entomologia, precisa muita atenção, né? 

Pro sujeito ir no ponto crucial. Aí, ele estudou a possibilidade desse foco ter vindo no aviso. Não sei 

se você já ouviu falar. 

 

WH - Não. 

 

FS - No aviso. No aviso, quando da criação da primeira linha rápida de correspondência da Europa 

pra cá, os aviões iam até Dacar. E em Dacar existiam os célebres avisos. Esses avisos, eram uns 

lanchões de alta velocidade, que atravessavam o Atlântico em três dias e meio. São 3 mil e tantos 

quilômetros e eles atravessavam em três dias e meio. Chamavam “avisos”. E ele chegou à conclusão, 

que esse foco tinha sido levado pra Natal por esse aviso. 

 

AA - E tinha uma periodicidade nesses avisos? 

 

FS - Tinha! Uma periodicidade de uma semana. Toda semana... 
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AA - Toda semana tinha. 

 

FS - ...tinha um aviso desse trazendo a correspondência. ... De maneira que o aviso, compreendeu já, 

o aviso era um navio ultra rápido. Não era um navio! Eram uns lanchões ultra rápidos que faziam 

esse transporte em 3 mil e 100 quilômetros, em três dias e meio. Menos de três dias e meio. E, aí, isso 

em 1930, não foi que eu... 

 

WH - O  seu Chamma, né? 

 

FS - Hem? 

 

WH - O seu Chamma, que tinha feito... que chegou à essa conclusão... 

 

FS - É, é, é... o Chamma. 

 

WH - ...de que o mosquito teria vindo num desses lanchões. 

 

FS - É, num desses lanchões. 

 

WH - O sr. tava falando da diferença entre a Malária do Nordeste e a Campanha do Gambiae, qual 

era a differença entre as duas. O sr. ia nos explicar. 

 

FS - É. Bem. Aí ele se firmou nisso. Se firmou, procurou controlar os focos existentes. Tinha havido 

uma pequena epidemia de malária no nordeste e ele, diante de ter controlado esses focos e não ter 

surgido nesse ano uma grande epidemia de malária, a coisa foi mais ou menos esquecida. Passou pra 

segundo plano. Isso foi em 1930. 

 

WH - Quer dizer, naquele momento não se montou nada mais permanente de controle da malária? 

 

FS - Não. 

 

WH - Aquilo passou e... 

 

FS - É, passou e foi adiante e não... Existia, eu acho que já nessa época, o Serviço de Malária do 

Nordeste, que tinha entre outras obrigações, de selecionar trabalhadores para a Campanha da 

Borracha no Amazonas. Bem, o que eu sei é que, três anos ou quatro anos depois, houve outra 

epidemia de malária nessa área. E aí verificaram que era do Anopheles  gambiae. O Anopheles  

gambiae tinha se infiltrado, porque esse mosquito quando surge um ano em que as condições 

climáticas são favoráveis, inclusive problemas de chuvas, disso e tal. Aí toma um certo vulto. E aí, 

surgiu uma grande epidemia de malária em 1900 e... 37, parece. Eu na outra entrevista posso retificar 

esse número, talvez eu tenha alguns dados pra reviver isso que eu estou falando. Mas, houve uma 

grande epidemia. Aí, o Conder estava no nordeste como delegado federal de Saúde. O que eu sei é 

que a coisa tomou um tal vulto, que houve necessidade da criação do Serviço de Malária do Nordeste, 

né? 

 

WH - Ah! Foi criado nessa época o Serviço de Malária do Nordeste. 
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FS - É. O Serviço de Malária do Nordeste. Foi criado e a coisa avançou... 

 

WH - O sr. sabe quem foi trabalhar nesse Serviço? O Conder era um deles, tava lá? 

 

FS - Não, não. O Conder.. Quem foi trabalhar lá, foi como chefe do Serviço o... Soaper, né? Que era... 

 

WH - Já pela Rockefeller, né? 

 

FS - É, sim. Porque foi a Rockefeller que assumiu a responsabilidade do... 

 

WH - Do Serviço de Malária do Nordeste. 

 

FS - É. O Soaper é quem foi o chefe, o chefão digamos assim, foi o Soaper. Abaixo do Soaper tinha 

o Manoel Ferreira, tinha... vários médicos do Serviço. 

 

WH - Brasileiros, né? 

 

FS - Brasileiros. Foram cinqüenta e tantos médicos que tomaram conta desse Serviço. Aí, foi uma 

campanha realmente brilhante, né? Porque eles erradicaram de uma área, todo o norte, Rio Grande 

do Norte e grande parte do Ceará, como eu disse, em um ano e meio. Foi de 1900 e... 38, parece, a 

1941. 

 

WH - De 38 a 41, que foi? 

 

FS - É. 38, 39, 40, 41. 6 meses, um ano. Eu sei que o total, aí eu tenho certeza. No total foram 36 

meses. Sendo que 18 meses foi a Campanha propriamente dita até ser encontrado o último foco de 

gambiae. Os outros 18 meses de controle pra ver se realmente estava erradicado. 

 

WH - Dr. Fausto, e o sr. sabe nessa Campanha, como é que era a relação entre o pessoal da Rockefeller 

e os médicos sanitaristas, os técnicos brasileiros? Se tinha, se era uma relação boa, se tinha problemas 

de orientações diversas quanto ao controle da malária, do Anopheles ... 

 

FS - De americano mesmo, só existia o Soaper, o Albert, esse Chamma até, entomologista. Não existia 

americano infiltrado na Campanha. Toda a Campanha foi realizada... 

 

WH - Foi feita por brasileiro. 

 

FS - Por brasileiro. A não ser a chefia geral que era do Soaper, né? O Soaper... eu acho que eu tenho 

até um livro dele: “Campanha e tal, etc.”  

 

WH - Quer dizer, orientação mesmo de campo, quem davam eram os médicos sanitaristas brasileiros? 

 

FS - Era. Eram os médicos sanitaristas brasileiros. A utilização dos inseticidas (??) de Paris, né? 

 

WH - E não havia divergências, por exemplo, quanto à forma da Campanha? Ou seja, mais... tópica, 

de erradicação só do vetor ou algum grupo que pretendesse uma...uma... 
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FS - Atração diretamente... 

 

WH - ...ação mais preventiva? Mais de... 

 

FS - Isso, a coisa era tão mastigada, que no pensamento unânime de todos, nunca houve nenhuma 

divergência sobre as atividades da Campanha nessa área. Isso não houve. 

 

WH - O sr. acha que de repente, foi isso que fez com que a Campanha funcionasse? 

 

FS - Claro! 

 

WH - ...Essa coesão? 

 

FS - É. Certo. E a confiança de que os objetivos a atingir, só podiam ser cumpridos dentro daquele 

esquema de atividade. Fora disso, um indivíduo podia pensar de um modo, outro de outro, mas isso 

não existia. 

 

WH - Agora, a Campanha da Malária, a relação entre a Rockefeller e o governo brasileiro era mais 

ou menos a mesma que com a Febre Amarela? A questão dos recursos, quem financiava...? 

 

FS - É. Mais ou menos a mesma coisa. O financiamento muito maior era do governo brasileiro do 

que da Fundação. A Fundação dava, acho que 20%, além da chefia e tal... E não chegava a 30%, 

nunca chegou. Nem mesmo na época da Febre Amarela, a Fundação contribuiu com mais de 20%.  

 

WH - A Fundação dava todo suporte técnico, quando pedia orientação? 

 

FS - É. Dava um suporte técnico acompanhando... Aí é diferente, a Campanha da Febre Amarela é 

uma campanha. A Campanha da Malária já é montada na experiência da Febre Amarela. De maneira 

que é uma coisa muito diferente, não é? A Campanha da Febre Amarela foi evoluindo com os anos, 

porque no início, nunca ninguém pensou que havia a possibilidade de erradicar mosquitos. Isso 

nunca! Só se pensou nisso já na fase final. Não digo final, mas no terço final, né? Diante do sucesso 

que ocorreu na erradicação em vários Estados, o Serviço adquiriu uma vigilância permanente e com... 

 

AA - Foi se pensar na possibilidade, né? 

 

FS - É. A possibilidade da erradicação. Ao passo que o Anopheles  gambiae, tinha desde o início, o 

objetivo era a erradicação. Porque o grande receio era que o Anopheles  gambiae invadisse o 

Amazonas, penetrasse na selva e aí seria totalmente impossível erradicar. Ao passo que no nordeste 

não, com as condições climáticas, a seca às vezes num ano isso e tal, poder... a Campanha, toda ela, 

do Anopheles  gambiae, foi montada da periferia para o centro. Aonde pode haver Aedes ? Aqui! 

Cascavel! Encontrou. Então, mais 20 Km pra lá, mais 30 Km... até chegar numa área... (interrupção 

da fita) 
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WH - O sr. dizia que o controle se montou... 

 

FS - Partindo! 

 

WH - Partindo de...? 

 

FS - Partindo da periferia... 

 

WH - É isso. 

 

FS - ...aonde não havia possibilidade do Anopheles ainda ter atingido. Porque se você vai avançando, 

vai encontrando aquilo, depois você encontra aquele mundo rarefeito, depois não encontra mais, 

avança, não encontra mais, é evidente que não ultrapassou aquela área. De maneira que, toda a 

Campanha foi limpada na área. Era um esquema muito inteligente, né? Se nós partíssimos da parte 

aonde os índices eram mais elevados pra a periferia, ficava muito mais difícil. Do que você fechar... 

 

WH - O sr. sabe, dr. Fausto, se nessa época houve divergências entre o Barros Barreto e o Fred 

Soaper? 

 

FS - Talvez pequenas divergências. Houve!  

 

WH - O sr. sabe de que índole eram? 

 

FS - Mais... eu acredito que seja da data, né? Não houve uma divergência técnica. 

 

WH - É, não tem um caráter específico, técnico de Saúde Pública? 

 

FS - Não. Não porque a Campanha tanto do Aedes como do Anopheles gambiae, nunca atuaram nas 

atividades básicas da Saúde Pública. Eles atuaram, exclusivamente, naquele objetivo que era erradicar 

esses insetos. De maneira que, aí... 

 

AA - Agora, eram campanhas que tinham muita repercussão, que davam muito prestígio também. O 

sr. acha que a pouca divergência podia ser por essa questão de prestígio, de... Havia a questão da 

vaidade... 

 

FS - É, sim. É, é. Porque, embora, ... Eu tive várias fases com o Barreto. Eu fui amigo dele. Depois 

briguei com o Barreto. Depois fiz as pazes com ele, ele me passou um telegrama agradecendo minha 

atividade num dos congressos que houve aqui no Rio, que eu vim representando o Rio Grande do 

Norte. E quando cheguei a Natal, dois dias depois, eu tava até meio brigado com ele, ele me passou 

aquele telegrama agradecendo o apoio, porque a delegação do Rio Grande do Norte que deu o ganho 

a ele, votou a favor dele e ele pensava que como eu tava meio brigado com ele, fosse votar contra. 

Não tinha nada uma coisa com a outra. Eu tinha que pensar de acordo com a linha que eu seguia. 

Mas, o Barreto era um indivíduo inteligentíssimo. Muito inteligente. De uma memória prodigiosa. Eu 

nunca vi um sujeito de uma memória tão grande como  Barreto. Eu fui aluno dele, porque quando eu 

fiz o curso de Saúde Pública, ele era professor de Higiene Industrial... 

 

AA - Industrial, né? 
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FS - É. Era professsor de Higiene Industrial. De maneira que eu caprichei, porque sabia que ele era 

amigo do Mário e tal, eu conhecia superficialmente. Aí fiz um relatório muito caprichado e tal. Ele 

até passou um telegrama a Mário, se congratulando, dizendo que os Magalhães da Silveira tinham 

uma nova figura e tal. (ri) Eu era bem mais jovem que Mário. Mas, aí o Barros Barreto tinha coisas 

incríveis. Eu briguei com o Barreto, quando eu era aluno dele.  

 

WH - No curso de Saúde Pública? 

 

FS - É. Era aluno dele. Porque o Barreto tinha coisas... Aliás isso nem é bom gravar porque são 

detalhes que apenas dão a dimensão da personalidade do sujeito. (buzina) Ele era, não digo vaidoso, 

mas queria saber sempre o que se falava dele. E como ele era um diretor do Departamento, professor. 

Conhecia Mário, me conhecia, etc. Me achava um aluno muito esforçado. Aí quando saía, de 

Manguinhos, o curso era lá em Manguinhos, ele me chamava pra ir com ele. O motorista, eu e ele. Já 

é uma coisa meia deselegante, né? (buzina) Porque se o carro, cabe 4 ou 5 pessoas, o sujeito chamava, 

mas chama mais 2 ou 3. Mas não, ia só comigo, isso. Conversava e queria saber muito o que era que 

os alunos falavam dele. “Qual é a opinião que os seu colegas têm a meu respeito e isso e aquilo?” E 

eu (???), um dia tava chateado e ele sempre conversava, disse: “Olha, Barros, se você me perguntasse 

o que que as mulheres dizem, vindo de você, de uma pessoa... tá muito bem. Eu quero lá saber o que 

é que os homens dizem de você?” Eu disse: “Não. É um assunto que não me interessa.” Aí ele ficou 

meio chateado e etc, e a partir daquele dia... (ri) 

 

WH - Não lhe convidou mais. 

 

FS - Não me convidou mais. 

 

WH - Não lhe deu mais carona. 

 

FS - Não me deu mais carona. Era uma criança, né? Criança grande. Talvez eu tenha dito a ele... 

 

WH - É. Ele teve desentendimento com muitas pessoas, né? 

 

FS - Hem? 

 

WH - Ele teve, na época que ele era o diretor do Departamento Nacional de Saúde, ele teve 

desentendimento com vários sanitaristas. 

 

FS - Sim, mas essa minha briga com ele tomou um vulto tremendo. Não foi fácil não. Ele aí brigou 

comigo. O resultado, primeiro resultado: a minha turma concluiu o curso menos de 6 meses antes de 

uma turma anterior. E existiam não sei quantas vagas de médicos sanitaristas no Ministério. Pela 

lógica, ele deveria aguardar a conclusão dessa outra turma, que era 4 meses, 5 meses, pra fazer um 

concurso porque faria até uma seleção melhor, juntando essas duas turmas. Foi o que ele fez. Ele aí 

abriu o concurso imediatamente, depois dessa briga, pra preenchimento das vagas de médico 

sanitarista. Nessa época... 

 

WH - Quer dizer, ele não esperou a turma... 
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FS - Não esperou a outra turma.  Então eu digo: “Eu tô perdido, né” Porque você podia ser nomeado 

médico sanitarista interino, como eu era interino. Mas eu só era interino até o dia que não tivesse um 

concursado pra assumir aquele cargo que eu estava exercendo. Se ele aguardasse a minha turma, eu 

faria o concurso e não seria exonerado. De maneira que, quando ele abriu o concurso, eu digo: “Eu 

agora tô perdido!” 

 

WH - O sr. era da turma que ainda não tinha concluído? 

 

FS - Que ainda não tinha concluído. 

 

AA - E era médico interino, quer dizer, teria um médico concursado que poderia entrar no seu lugar, 

né? É essa lógica. 

 

FS - É, é, é... E foi a lógica que aconteceu, né? De maneira que, ele com o prestígio que tinha junto 

ao Simões Lopes... O Simões Lopes agiu de acordo com a estrutura de um médico com concurso que 

ele deve ter. Interino tem vaga, isso e tal. Tem gente concursa... credenciada pra fazer o concurso, 

abre-se concurso. Abriu-se o concurso, ele rapidamente movimentou aquilo, conseguiu a nomeação 

imediata daqueles que tinham sido aprovados e eu e mais uns 4 ou 5, fomos exonerados. Fomos 

exonerados, aí: “O que é que eu vou fazer?” Fomos ao ministro. Fomos ao ministro... 

 

WH - Capanema, né? 

 

FS - É. O Capanema. Aí o Capanema disse: “Eu acho que vocês devem ir ao diretor do Dasp.” Que 

era o Simões Lopes. Simões Lopes é quem poderia dizer qualquer coisa. E aí, eu tive uma reunião 

com o nosso grupo, e sugeri, não sei se só ao Capanema, ou ao Capanema e ao Simões Lopes, que à 

medida que fosse se dando vagas, porque poderia haver uma promoção, e aí haveria vaga direto da 

classe inicial que era a classe de interino, né? O governo deveria nomear por ordem de aprovação, de 

número de pontos, aqueles interinos que tinham sido exonerados.  

 

WH - ...exonerados. 

 

FS-Uma coisa normal, lógica e tal. Simões Lopes disse: “Não, o sr. tá com toda razão. Eu vou dar 

instruções ao Barreto para ele fazer a indicação dos srs. logo que surja...” E o Barreto, que fez o 

Barreto? (buzina) O Barreto aí resolveu nomear esses médicos, inclusive a mim, que ele propôs, 

médico, em vez de ser médico sanitarista, médico. Pra ver se atendia aos interesses do grupo. Eu 

estava nessa época até fazendo até o curso de Malária, porque como eu tinha que fazer concurso e o 

concurso... Você viu aquela... aquele cartão. 

 

WH - Hum, hum. 

 

FS - Era de prova de títulos, desde que você tivesse o curso de Malária, você contava mais um ponto, 

se tivesse concluído o curso disso, curso de Higiene Infantil como tinha, contava mais um ponto, um 

curso disso, daquilo... E eu tava fazendo o curso de Malária. Nisso, recebi um telefonema durante a 

aula, de um bedel daqueles, disse: “Olha dr. Fausto, dr. Barreto telefonou dizendo que quer falar com 

o sr. à uma hora da tarde.” Eu digo: “Tá bem. Eu vou lá à uma hora da tarde.” À uma hora da tarde, 

eu saí do curso e tal, fui pra lá. Fui pra lá, era a Aurora até, a se... 
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WH - Era? 

 

FS - Aurora, uma moça que era a secretária dele e etc. Uma pessoa que eu conhecia também. Eu digo: 

“Aurora, o Barros Barreto tá aí?” “Tá. O Barreto tá aí.” “Então, ele marcou comigo aqui à uma hora. 

Faltam 2 minutos, é, falta pouco.” 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele me convoca pra 

entrar no gabinete. Eu, como lhe disse, vocês tão percebendo, eu era meio estourado. Aí depois de 15 

minutos eu chamei a Aurora, eu digo: “Aurora, eu vou me embora. Porque quem me convocou aqui 

foi ele. Ele me chamou pra eu vir aqui. E 15 minutos é o tempo máximo que eu levo esperando até 

uma mulher bonita. Muito menos...” (risos) “Ah!...” “Pode dizer a ele. Muito menos ele que disse que 

quer falar comigo, eu tô há 15 minutos, de maneira que eu vou...” Digo a ela tá bom até logo, pá! 

Desci aquelas escadas e fui me embora. Quando foi no outro dia, novamente um telefonema da Aurora 

dizendo que o Barreto, às 3 horas, ou outra hora qualquer! Que queria falar comigo. Eu digo: “Eu 

vou. Quero ver o que é que vai dar.” Cheguei lá, 5 minutos ou 10 minutos antes da hora marcada, 

quando foi exatamente na hora que ele marcou pra eu comparecer, Aurora disse: “Dr. Barreto mandou 

o sr. entrar.” Aí eu entrei no gabinete dele. Pra você ver como o Barreto tinha coisa de criança. Eu 

entrei e fiquei lá sentado dentro do gabinete dele. 5 minutos, e ele nada. Nada. E o Barreto 

despachando lá uns negócios, isso e aquilo. Vinha uma pessoa e tal. (ri) E eu ali. 20 minutos, né? Eu 

sabia que ele tinha verdadeiro horror a fumo e eu fumava cachimbo. Aí peguei meu cachimbo, enchi 

ele de coisa e etc. Aí comecei a fumar. Tinha uns quadros atrás da mesa dele, comecei a fazer assim... 

(ri) 

 

WH - O sr. soltava a fumaça... 

 

FS - (ri) É. Soltava uma baforada em cima dele. Finalmente ele disse: “Olha, Fausto, eu estou lhe 

chamando porque o Serviço lhe... o decreto de nomeação sua pra médico, vai sair amanhã. De maneira 

que eu quero lhe informar logo isso, porque o Mário me telefonou dizendo que você estava...” Porque 

eu estava sem emprego. Tinha saído da Febre Amarela, tinha sido demitido do interino. Tava sem 

emprego. “Que você estava com uma certa dificuldade, de maneira que eu apressei pra...”Quando ele 

acabou aquele negócio, eu disse: “Olha, dr. Barreto, há apenas um equívoco. Eu realmente, não sou 

rico, não tenho amante...” Era solteiro. “Não tenho mulher em Petrópolis, não sei aonde... (ri) aqui 

no...” ...em Copacabana tinha uma mulher... que ele freqüentava lá a casa dela. “Não tenho isso.” As 

coisas que ele tinha eu dizia que eu não tinha. Mas há uma ilusão muito grande de pensar que eu estou 

na miséria. Na época da Febre Amarela, como você sabe, nós ganhávamos muito bem. E eu tinha... 

Nunca fui... mão apertada, não é? 

 

WH - Sovina! 

 

FS - Sovina. Mas também não jogava dinheiro fora. De maneira que o dinheirinho que eu tinha dava 

perfeitamente pra eu aguentar aquela dificuldade. “Isso não. E lamento o sr. dar dois trabalhos ao 

presidente. Um de ter me nomeado e o outro dentro de 30 dias tornar sem efeito esse ato. Porque 

quando o sr. nomear aquele ato, tem um outro ato...” Talvez tenha aí. “...tornando sem efeito o decreto 

de nomeação. Eu não aceito.”  Eu disse que não aceitava e não aceitei. E ele: “Tá. Até logo.” “Até 

logo.” Fui me embora. Fui me embora e tal... criou-se aquele clima tenso. 

 

WH - Mas por que que o sr. não aceitou? 

 

AA - Porque não era de médico sanitarista. 
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FS - Não aceitei porque eu sou teimoso, né? Eu sempre fui muito teimoso. E inclusive, eu pensava 

que aquilo pudesse me prejudicar, mas não me prejudicava em nada. Porque abrindo concurso pra 

médico sanitarista, eu aí me inscrevia no concurso dentro da mesma igualdade, fosse ou não médico 

sanitarista interino. Eram os aprovados que assumiam. Tanto que eu tinha dito que não aceitava e não 

aceitei. Porque o que eu queria era ser médico sanitarista. (ri) 

 

WH - Aí o sr. esperou pra concluir o curso e pra poder fazer o concurso. 

 

FS - Não. Eu já tinha concluído o curso. 

 

AA - Já tava fazendo até o da Malária, né? 

 

FS - É. Tava fazendo até o curso da Malária. Nisso, eu ainda fiquei com esperança diante da promessa 

do Simões Lopes, de que ele me indicaria pra médico sanitarista, logo que se desse uma vaga. Eu tava 

esperando que eu fosse nomeado médico sanitarista interino. Ainda tinha essa coisa, né, que eu 

assumindo a função de médico, mas aí cancelava essa minha... A única vantagem que eu tinha, era 

que contava tempo de serviço como médico sanitarista, para promoção de... volta pra cá. Então,... 

 

FS - Agora o Barros Barreto nessa época, né, dr. fausto, na época em que ele era diretor do 

Departamento Nacional de Saúde, né? É uma época onde ocorrem transformações importantes na 

área da Saúde, né? Quer dizer, uma pessoa bastante atuante... 

 

FS - É. Muito. 

 

WH -  ...nesse sentido, né? O sr. podia fazer uma avaliação... 

 

FS - Eu vou concluir isso e depois eu entro nesse negócio. Eu aí fiquei naquela tensão. Surgem cargos 

de médico sanitarista interino e eu estou certo de que vou ser nomeado. Mas eles, não sabem que nós 

temos também os nossos elementos lá dentro do Ministério pra saber quais são as indicações, o que 

que vai surgir. E o Amorim, foi até chefão depois, ele era muito meu amigo, uma noite me telefonou: 

“Olha Fausto, tá acontecendo isso. O Barreto indicou o Bichat para médico sanitarista interino.” E o 

Bichat já não era da minha turma, era de uma turma posterior a minha. (ri) É uma safadeza desse 

Barreto! Aí resolvi dar uma esculhambação no Barreto. Tava aquele mato, o negócio, peguei até um 

fio de enceradeira, botei aquilo...  “Vou dar uma surra naquele filho da puta.” Sabe a rua República 

do Peru, né? Ali na esquina tem o Alcazar... Tinha dois bares importantes ali. E a mulher dele, morava 

nesse segundo. E eu passei por lá, vi o carro do Departamento lá na rua Copacabana, porque nessa 

época até... ou naquela rua mesmo, República do Peru, um quarteirão depois da rua Copacabana, ele 

devia estar ali. “Eu vou dar uma esculhambação nele.” Fiquei sentado na Avenida Atlântica, defronte 

desse prédio. Quando ele desceu, eu aí, interpelei ele. Interpelei ele, ele: “Eu não converso essas 

coisas aqui. Só converso lá no Ministério.” Digo: “Vai conversar quer queira quer não queira, seu 

isso, pá, pá...!” Aí esgotei todo o meu fraseado esculhambando com ele. Foi um escândalo, não é? 

Ele seguiu ali pela rua República do Peru, eu ainda parei um pouco e depois, peguei ele pelo meio, 

(ri) ali era meio escuro... Arrasei com ele! Arrasei com ele, ele ficou desorientado inteiramente. 

Existia um bonde, era o bonde 20 que ia pro Leme. O primeiro bonde que passou, ele tomou o bonde 

já, etc... Eu digo: “Ah, esse filho da puta e tal, etc...” Ele aí olhou: “Você é esse que tá de chapéu e 

tal, etc...” Bem. Foi um escândalo danado! Mas, foi um escândalo... não foi pequeno não, foi grande. 
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E o Nilson Guimarães, que é um sujeito perigoso, que... insuflador dessa coisa, estava olhando, como 

olheiro, olhando isso tudo. Depois se enconttrou comigo: “Fausto tenha cuidado porque vai sofrer as 

conseqüências.” Dito e feito. Quando foi dois dias depois, eu recebi uma notificação da polícia, que 

eu devia me apresentar à polícia e tal, pra tratar de aassuntos do meu interesse. Aí, quando eu li: 

“assuntos do meu interesse.” Eu digo: “Eu não tenho interesse nenhum na polícia, eu não vou.” 

Passam-se dois dias aí recebo outra notificação, já aí pedindo o meu comparecimento sob pena dos 

artigos, tais e tais... A coisa aí, a coisa era diferente. Conversei com meu irmão mais velho, ele era do 

Banco do Brasil, ele disse: “Você é meio louco, né, e tal etc... De maneira que eu vou mandar um 

advogado do Banco lhe acompanhar, porque se você não sair dentro dos prazos que a pessoa pode 

tomar como normal, tem que tomar outras providências.” Eu aí fui. Cheguei lá... o chefe, era um 

sujeito temido, o chefão da Delegacia de Ordem Social. (ri) Eu ainda guardo o nome desse sujeito, 

era um dos homens mais perigosos desse país, da polícia. Eu digo: “A situação aqui tá preta!” O que 

eu sei é que às tantas horas isso e aquilo, o sujeito manda eu entrar na... na sala desse chefe. Ainda 

hoje eu me recordo como é que funciona essa Delegacia de Polícia de Polícia de Ordem Social. Esse 

chefe... é um estrato de mais ou menos meio metro, uma mesa que era um espetáculo e etc e eu quase 

que (?), você fica ali sentado e já você sente a superioridade do chefe, tal, o sujeito que vai ser 

inquirido. “Ah, dr. Fausto Magalhães, nós recebemos aqui uma notificação que o sr. atentou contra a 

isso e aquilo, tal, o dr. Barros Barreto... Fez um... muito particularmente nós soubemos que além disso 

o sr. usou linguagem tal, etc...” Levou mais uns dois minutos e: “...particularmente...” E ele repetia 

umas quatro vezes esse negócio de particularmente. Uma coisa que a gente não esquece. Quando ele 

acabou daquilo, eu disse: “Dr., como eu devo saber, como o dr. Barreto falou muita coisa 

particularmente, se eu posso também, particularmente, conversar com o sr. certos detalhes etc?” Ele 

disse: “Não. Pode ficar inteiramente à vontade.” Eu aí historiei mais ou menos o episódio. “E eu digo 

particularmente ao sr. que eu me dou perfeitamente satisfeito.” E a perolação dele no final, dizia que 

ele não acreditava aquilo. Eu sendo um rapaz moço e isso e tal, médico. De maneira que ele queria 

me utilizar criando um confronto desse, eu poderia ter problemas difíceis. “Não dr., o sr. pode ficar 

tranqüilo, que eu me dou por satisfeito e eu e dou por encerrada (buzina) essa minha divergência com 

o dr. Barreto, isso e aquilo e aquilo outro.” Ele ouviu aquilo muito... (buzina). Me deu mais uns 

conselhos. Havia uma diferença muito grande de idade. “E tal, doutor, é isso e aquilo...” E saí. Saí e 

o advogado tava esperando: “Fausto, como foi?” Eu aí contei a ele. Ele disse: “Você teve uma sorte 

danada. Porque o delegado aí, o chefão. Não era delegado não, era chefe da Polícia de Ordem Social. 

Tem um Barreto, que é do Tribunal de Justiça, (um homem do governo?) , tem um ódio danado do 

Barreto. (ri) Não gosta do Barreto. De maneira que ele aceitou todas as suas explicações e no fundo, 

talvez, tenha ficado até satisfeito porque você deu um “teco” aí num Barros Barreto.” Achei aquilo 

formidável! De fato, não aconteceu nada comigo. Houve até uma coisa curiosa, porque o Barreto 

nesse dia ou no dia seguinte, tinha ido ao dentista, tinha arraancado um dente, já diziam no Ministério 

que eu tinha dado um soco no Barreto e que tinha quebrado o dente dele. (risos) É foi... 

 

WH - Mas aí o sr. não teve ligação com o Ministério até aquele concurso que o sr. fez. É isso? 

 

FS - Não. Já tinha tido, né, concurso. Já tinha tido a ligação. Agora, só voltei ao Ministério, depois 

de concursado e  de aprovado em concurso. 

 

WH - Isso. É isso que eu estava lhe perguntando. Quer dizer, o sr. ..., quando o sr. perdeu o cargo de 

interino, que se deu toda essa briga com o Barreto, o sr. manteve esse período o sr. não trabalhou no 

Ministério da Saúde? ... 
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FS - Não. Nunca trabalhei. 

 

WH - ...Só até um novo concurso. Que ainda era o Barreto, né? Quando o sr. fez o concurso ainda era 

o Barreto. 

 

FS - É, é. Era o Barreto, era o Barreto. Tanto que o Barreto... 

 

WH - E o sr. foi aprovado, né? 

 

FS - Fui aprovado. Fui aprovado e ele não quis me dar posse porque transferiu a posse... Tem aí no 

documento. 

 

WH - É, depois a gente vai falar sobre isso. Eu queria falar um pouco, dr. Fausto, essa parte... 

 

FS - Foi...foi... O Timóteo parece que foi quem me deu posse. Era substituto dele, não sei que e etc. 

De maneira que eu... que eu tô me lembrando... (ri) A gente vai se lembrando das coisas à medida 

que vai conversando. De maneira que eu... lutei muito. Minha vida não foi fácil, né? Principalmente 

por causa do meu temperamento, eu sempre... me mantive dentro de uma linha. Aquilo que eu julgava 

que era correto, não me afastava de jeito nenhum. Não dava margem a...a... 

 

WH - Isso era de família, né? Porque o dr. Mário também tinha essa... 

 

FS - É, é, é... Mário... 

 

WH - ...essa postura, né? 

 

FS - É. O que era mais tranqüilo assim era Cláudio. Cláudio era o mais tranqüilo. E o meu outro irmão 

médico também, o José, lá em Goiás, esse... (ri) era formidável. Porque esse sim, que era do Partido 

Comunista, né? Embora unido com a classe dominante de lá. Porque os... Como era o nome dos...? ... 

 

WH - De Goiás?... De Goiás? 

 

FS - É. De maneira que é essa, a coisa que eu posso lhe detalhar, né? 

 

WH - Eu queria o sr. me falasse um pouco, a pergunta que eu lhe tinha feito, aí o sr. concluiu essa 

história da sua briga com o Barreto, era falar um pouco do outro lado do Barreto, né? O Barreto e a 

atuação dele na Saúde Pública naquele período, né? Porque é um período de reforma, de 37 até 45, 

né, mais ou menos que ele fica. Que é um período onde acontecem muitas mudanças e muitas 

reformas na Saúde Pública. E eu gostaria que o sr. fizesse uma avaliação desse período, das reformas 

que ele fez e como é que o sr. vê essas reformas, né, que o Capanema e o Barros Barreto 

implementaram na Saúde. ... De forma geral. 

 

FS - Sei, de um modo geral... 

 

WH - O sr. fazer uma avaliação da criação das delegacias, depois os serviços nacionais, tudo assim. 

Essas mudanças estruturadas dentro da Saúde Pública. 
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FS - O Barreto era um homem muito inteligente e ele, ele via a coisa com um certo realismo. Era um 

homem que inspecionava os serviços dentro do sistema mais, não digo rudimentar, mas podendo 

verificar tudo que pudesse existir de bom e de ruim naquele serviço. Exemplificando: ele chegava 

num centro de Saúde desses, uma coisa qualquer, ele ia  no arquivo, abrir o arquivo. Pegava uma 

ficha daquelas e aí queria saber os detalhes, porque... De um modo geral esses arquivos funcionam 

só pra inglês ver né, pra tudo e tal, errado. Mas ele ia e pá, pegava uma ficha, pegava outra e tal. E 

inspecionava aquilo com riqueza de detalhe. Quanto às reformas, todas elas foram feitas dentro de 

uma estrutura que permitisse o desenvolvimento da Saúde dentro dos padrões mais avançados, mais 

evoluídos. Não que fossem impossíveis de serem realizados. Não. Era meio realista, o Barreto não 

era... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 10 - Lado B 

 

 

WH - O sr. dizia que o Barreto era um homem realista. 

 

FS - É. Era um homem... 

 

WH - Que as reformas dele estavam dentro dos parâmetros possíveis. 

 

FS - É. Dentro das coisas possíveis. É muito interessante a gente ler um pouco... Eu tenho certa noção 

da evolução do Serviço de Saúde desde digamos, Don João VI, que veio para o Brasil e trouxe o 

físico-mor, do exército e o outro da marinha, né? E a coisa evoluiu dentro de certos esquemas e... 

foram modificados e depois voltaram à estaca anterior. Foram pra lá, foram pra cá, até se atingir a 

essa situção de dar, digamos, à Saúde pública estaduais a autonomia que eles só tiveram muitos anos 

depois, porque antes o regime era muito centralizado. Mas,... 

 

WH - Que essa era uma discussão forte dentro da saúde Pública, né, a questão da centralização, 

descentralização dos Serviços. 

 

FS - É. Isso existia... 

 

WH - Qual era a sua postura pessoal nesse debate, dr. Fausto? 

 

FS - Eu achava que devia ser descentralizado, na Saúde Pública. Na Saúde Pública cada Estado, cada 

município, deveria assumir a sua responsabilidade na... aplicação das normas da saúde. Então, a gente 

centralizando, cria muitas dificuldades porque o centro de decisão fica muito longe do local de 

atuação da Saúde Pública. Ainda hoje se discute isso e a gente verifica que a coisa tá andando sem... 

 

WH - Agora, todas as reformas do Barros Barreto nesse período, eram altamente centralizadoras, né? 

Ou o sr. acha que não? 

 

FS - Certos serviços federais. Porque aí nós temos que olhar o serviço federal, que ficava sob a 

responsabilidade do governo federal, e os serviços estaduais. Embora ele... fosse, não digo obrigado, 

mas atuasse dentro de um regime de serviços descentralizado, que ele como autoridade máxima de 
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Saúde Pública, diretor de Departamento, ele fazia as fiscalizações nos órgãos estaduais como se aquilo 

fosse um órgão federal e obedecesse a orientação dele. 

 

WH - Isso o quê? Nas secretarias estaduais de Saúde ele também intervinha, não? 

 

FS - Intervinha. 

 

WH - Ah, é!? Olha! 

 

FS - Diretamente e indiretamente. Indiretamente porque dado o prestígio dele, quase todos os 

diretores de Saúde Pública, eram nomeados com a aprovação dele. 

 

WH - Até nos Estados, nas secretarias estaduais? 

 

FS - Até nos Estados. Nas secretarias estaduais. E ele é quem escolhia e que indicava aos 

governadores... 

 

WH - Aprovava inclusive... 

 

FS - É. Não sei se era um procedimento, digamos, oficial. Mas ele, é quem dava quase que a última 

palavra na nomeação de um diretor de Saúde Pública. Em todos Estados pequenos, como Alagoas, 

Sergipe e tal etc, quanto a isso não havia dúvida nenhuma, porque esses Estados sofriam dificuldade 

de ordem financeira e o Ministério tinha possibilidade de repassar recursos  

 

WH - Ãh! 

 

FS - para minorar as dificuldades. 

 

WH - Claro! 

 

AA - Então nesse caso, a indicação do seu irmão também, (??), porque o Cláudio Magalhães da 

Silveira foi diretor de Saúde em Alagoas, né? 

 

FS - Foi. 

 

AA - Também passou então pelo crivo de indicação dele? 

 

FS - É. É. O crivo não. Porque o negócio de Cláudio era um pouco diferente porque nós mantínhamos 

um relacionamento muito bom com o Góes Monteiro, né? Você vê o aspecto do Góes Monteiro, o... 

o general que era o manda-chuva deles, eles ficavam um pouco afastados, mas e o Edgar Góes 

Monteiro Silvestre e a irmã dele, toda essa gente, era ligada à família. De maneira que o Barreto não 

ia criar problema de uma indicação de um Góes Monteiro e se ele  dissesse que não, era o mesmo de 

qualquer jeito, (ri) era preferível, né, ter a aprovação, o apoio do diretor. O Mário também foi 

secretário de saúde de Sergipe. 

 

WH - Na mesma época mais ou menos? 
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FS - É! Mais ou menos nessa mesma época. Quem era o secret... o governador de lá?... Eu não...não 

me recordo. Mas, era pessoa ligada... Mas foi indicação do Barreto.  

 

WH - O Mário Magalhães? 

 

FS - É. Depois o Nilson foi o diretor de lá. 

 

WH - Nilson Guimarães? 

 

FS - É. 

 

WH - Também em Sergipe? 

 

FS - Em Sergipe. 

 

WH - E as secretarias nessa época, nessa regiões, trabalhavam muito junto com as delegacias federais, 

né? 

 

FS - É. Mais ou menos. Dava um certo apoio às delegacias porque as delegacias tinham o ímpeto de 

vários Estados. Digamos, a delegacia de Pernambuco, era:  Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Alagoas. E já Sergipe parece que tava ligada à delegacia de Salvador na Bahia.  

 

WH - Hum, hum. 

 

FS - (fala superposta) (?) tava meio afastado, a delegacia de Salvador nunca foi muito atuante lá em 

Sergipe. Ao passo que em Alagoas, dado aqueles Estados serem muito pequenos, né, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba... 

 

WH - Ceará? 

 

FS - Não. Ceará já era outra delegacia. 

 

WH - Já era outra delegacia. 

 

FS - É. Ela funcionava muito na base das inspeções. Porque as delegacias tinham um corpo de 

médicos sanitaristas. E esses médicos sanitaristas viajavam por esses Estados, colhiam informações. 

Procuravam dinamizar certos serviços que o Ministério e a própria delegacia julgava indispensável e 

atuavam dentro desse esquema. 

 

WH - Mas eu tinha lhe perguntado, o sr. começou a me responder, depois a gente mudou um pouco 

de assunto. Era se o sr. acha que a reforma do Barros Barreto era um reforma centralizadora ou não 

no caso? Como é que o sr. via essas reformas entre a década de 37, que ele era já do Departamento 

Nacional de Saúde, que cria as delegacias federais de Saúde, né? E teve a de 41, que aí ele cria os 

serviços nacionais de Saúde. Que depois a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre ela. 

Mas eu queria que o sr. fizesse um..., que nos desse  uma visão desse período, né, de 37. Do período 

Capanema e do período do Barros Barreto. Se o sr. acha  que esse é um período é  de centralização 

muito grande na Saúde Pública ou não. Era isso que o sr. tava me respondendo. 
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FS - Eu... A minha impresssão é que o Barreto era centralizador. Pelo próprio comportamento dele, a 

maneira dele agir, mesmo que em épocas diferentes, o governo pretendesse, digamos, descentralizar, 

mas ele com a autoridade que tinha, com o conhecimento, com a capacidade, ele exercia uns... Pelo 

menos as atividades dele, eram atividades centralizadoras. Eram... Com o prestígio que tinha poderia 

conseguir mais ou menos verba pra esse ou aquele Estado. Logo, indiretamente o sujeito exerce 

(barulho de alguém batendo em madeira) esse controle. Barreto é uma figura! Era uma figura! 

 

WH - É, porque é interessante, é curioso isso, dr. Fausto, porque ao mesmo tempo que o Barreto 

monta toda uma estrutura bastante centralizada, né, no sentido de que ele inspeciona, de que um 

delegado que tá diretamente ligado a ele... Quando a gente conversa, quando a gente fala com pessoas 

que trabalharam nas delegacias, a idéia que passa é que havia muita autonomia, né? Para trabalh... 

 

FS - Nos Estados. 

 

WH - É. E das delegacias, né? De agir de acordo com determinações técnicas, vindas por exemplo, 

no caso da Peste, né? O Almir conta isso, né, o Almir castro. Que ele tinha, apesar de toda estrutura, 

ele tinha autonomia pra decidir se o... como é que ele tinha que combater a peste, porque era uma 

questão técnica, né, porque passava por questões políticas inclusive, né? 

 

FS - Bom. Esses serviços especializados tinham completa e total autonomia. Não só o Serviço de 

Peste, o Serviço de Malária, o Serviço de Febre Amarela, eram serviços federais ligados diretamente 

ao Ministério, mas que tinham autonomia completa na execução dos seus negócios. Quanto a isso 

não há dúvida nenhuma. 

 

WH - Mas ele era centralizado da mesma forma, né? 

 

FS - Sim, era centralizado nos Serviços.  

 

WH - Hum, hum. 

 

FS-Não que o Serviço de Peste tivesse alguma interferência no Serviço de Malária, da Febre. Quando 

se quis fazer isso foi um verdadeiro fracasso.  

 

WH - O DNERu, né? Que o sr. falou. 

 

FS - É. O DNERu quando o Barreto treinou o Serviço (?) tradicional, unificando as atividades desses 

três serviços. Ele achava que um guarda só poderia exercer atividade tanto de malária, como de febre 

amarela, como de peste... 

 

WH - O sr. não tá falando do Departamento Nacional de Endemias Rurais? 

 

FS - É. Departam... 

 

WH - Mas aí já é depois do Barros Barreto. 
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FS - Já é depois, mas, é uma seqüência do serviço digamos, de centralização desses órgãos e uma 

administração nunca, que não deu resultados. 

 

WH - É aí eu... Agora, as secretarias por exemplo, estaduais de Saúde nessa estrutura, né, montadas 

pelo Barros Barreto também não tinha muita participação no que as delegacias federais de Saúde 

faziam ou não. Quer dizer, elas davam o apoio e davam colaboração, né, mas não... 

 

FS - É. Mas não atuavam diretamente. 

 

WH - Ham, ham. Nesse sentido a centralização, né? 

 

AA - E nem recebiam verbas? Como é que funcionou essa questão das verbas que os diretores das 

organizações sanitárias pudessem ou não distribuir pros Estados? Ia pras delegacias ou as delegacias 

é que agiam? A verba não chegava pras divisões de Saúde dos Estados. (Barulho de trânsito) 

 

FS - Sim, tinha a delegacia. Tinha a delegacia... digamos ficava mais ou menos solta. Porque a 

delegacia nunca teve uma interferência direta nesses serviços especializados. Isso é que é curioso. 

Por exemplo, uma delegacia em (?) e tal, Recife... Você conheceu Recife? O Gilberto Costa de 

Carvalho, chegava às 8 horas da manhã, saía às 8 horas da noite e isso e tal, muito bem. Ele atuava, 

mas os serviços especializados: Peste, Febre Amarela, Malária, (?), nunca deram confiança nenhuma 

às delegacias. Eles têm seus programas, suas atividades, suas coisas, tal, etc. Se, o delegado interferia 

algumas vezes, era na base da sua amizade com... 

 

WH - Um diretor, um chefe... 

 

FS - ...diretor geral,com o Barreto ou aquele que estivesse eventualmente na direção do 

Departamento. Mas, embora a delegacia fosse o braço do diretor geral, mas não tinha interferência. 

Sempre existiu no Ministério, uma luta, digamos, mais ou menos surda desses 4 serviços: Malária, 

Peste, Febre amarela... Qual é o outro? ... Eram esses três principais. Esses três serviços principais 

nunca se entenderam. 

 

WH - Mas por quê? 

 

FS - Não sei. 

 

WH - Briga de poder, de prestígio, recursos? 

 

FS - Talvez. E mesmo, embora todos eles quisessem, mais ou menos copiar as normas do Serviço de 

Febre Amarela  que era tido como Serviço padrão. 

 

WH - Que era que vinham do Rockefeller, né? 

 

FS - É. É, que era que vinham do Rockefeller. Apenas o Almir veio do Rio. Mas o próprio Almir, 

sabe perfeitamente que embora ele tivesse feito todo o possível pra copiar as normas que existiram 

no Serviço de Febre Amarela, nunca houve um entrelaçamento do Serviço de Peste com o Serviço de 

Febre Amarela. Nunca. O da Malária, a mesma coisa. Malária já era um pouco diferente porque  os 

procedimentos eram muito diferentes. Ao passo que o da Peste e Febre Amarela, tinham muita coisa 
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em comum. Mas nunca eles agiram coordenados. Quando foram agir coordenados, com a criação do 

DNERu, o serviço. Mas foi um fracasso completo. Destruiu tudo. Inclusive, destruiu o serviço de 

controle da febre amarela, que poderíamos perfeitamente ter detectado todas essas reinfestações e ter 

liquidado o assunto logo de início. Mas não. Como não existia nada disso, a coisa funcionou a trancos 

e barrancos e o resultado foi esse que nós desistimos. (interrupção da fita) 
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Data: 31/03/1995 

 

 

Fita 11 - Lado A 

 

 

WH - Bom, vamos começar hoje a 6ª entrevista com o dr. Fausto, e... hoje é 31 de março de 1995. 

Estão presentes: Cristina Barbosa, Ana Beatriz Almeida e Wanda Hamilton. E, dr. Fausto, pra 

começar hoje, a gente tinha pensado em falar um pouco desse período em que o sr. fez o Curso de 

Saúde Pública, né? 1941, 1942. A gente queria lhe perguntar, por que o sr. foi fazer o curso? Quais 

eram os seus objetivos e a espectativa que o sr. tinha? 

 

FS - O meu objetivo básico, fundamental, era ter um emprego efetivo. Que eu só pudesse ser demitido 

por um inquérito administrativo, enfim, por um elemento, uma falta grave, né? Porque até então, eu 

trabalhava na Fundação Rockefeller, embora ganhasse muito bem, mas, não tinha nenhuma garantia. 

 

WH - Não tinha estabilidade, né? 

 

FS - Nenhuma estabilidade. Eu já tava pensando mais ou menos e tal, em casamento... (ri) a coisa... 

(pausa na gravação)...solteiro. 

 

WH - O sr. ainda era casado... Ainda era solteiro, perdão! 

 

FS - Ainda era solteiro. 

WH - Mas já estava namorando a que seria sua esposa? 

 

FS - É. É. Tava... tava sem grande convicção, mas sabendo que tinha mais cedo ou mais tarde, que 

me casar. (ri) É a tendência natural de todos os homens da família. E numa situação de emprego que 

eu podia ser afastado sem nenhuma explicação, porque era... a Fundação, qualquer coisa afastava. 

Podia afastar. Não é desligar. Podia dispensar, porque eles tinham gradações, né, que era a dispensa 

e o desligamento. De maneira que eu, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu já vim com o propósito 

de me afastar da Fundação Rockefeller. Não pretendia continuar. E eles também, não imploraram pra 

eu ficar. Absolutamente. Conversaram com a máxima cordialidade e isso e tal. E finalmente, 

resolveram pro bem deles mesmos, me desligarem. Esse desligamento implica de a qualquer 

momento, mediante um pedido meu, eu ser novamente ligado. Mas, não era esse meu propósito. De 

maneira que eu, para ter um emprego efetivo, porque nessa época existia: o extra-numerário 

mensalista e o funcionário efetivo e o contratado. A Fundação era contratada, era um contrato de 

trabalho. Existia o extra-numerário mensalista. Dava uma certa garantia, mas não era muita garantia. 

Embora eu dissesse que nada mais permanente na administração pública do que o transitório. 

 

WH - Do que o extra-numerário? (ri) 

 

FS - É. Do que o transitório. (ri) É, o extra-numerário. Eu fazia essa pilhéria desde essa época. Eu 

não me esqueço porque eu chapinhava muito o pessoal com essas expressões assim... 

 

WH - É. E normalmente os sanitaristas, os médicos que entravam pro Ministério como extra-

numerários acabavam sendo contratados como... como efetivos, né? 
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FS - Nessa época, não. Nessa época ainda não. Nessa época o sujeito ficava como extra-numerário 

mensalista. Eu tinha uma garantia relativa, tão relativa que aceitava e achava até graça quando eu 

usava essas expressões: “Nada mais permanente do que transitório.” Mas, eu não queria nem esse 

transit..., transitoriedade, o meu desejo era ser médico efetivo. Concursado. Aí sim, eu tinha a certeza 

de que só poderia ser demitido mediante uma falta grave e respondendo a inquérito administrativo. 

Embora os dois primeiros anos, nessa época, não sei se hoje a legislação continua a mesma, era a fase 

probatória. Você fazia o concurso, era aprovado, era nomeado, mas tinha dois anos que eles diziam 

que era a fase probatória. Porque o direito mesmo adquirido... de efetividade, era após esses dois 

anos. Mas nunca tinha surgido caso nenhum. Mesmo porque, os advogados já tinham se pronunciado, 

aquilo permitia o sujeito entrar numa ação de justiça, que não era o julgamento de um chefete que 

achasse que o indivíduo não tinha capacidade de ser um funcionário efetivo. De maneira que o motivo 

básico da minha vida pra eu fazer o curso de Saúde Pública, o concurso... Porque não era só o curso. 

Era o curso e o concurso. 

 

WH - Quer dizer, pra fazer o concurso tinha que ter o curso. 

 

FS - É. O curso era o documento básico para... 

 

WH - Pra se candidatar... 

 

FS - ...para se candidatar ao concurso. 

 

AA - Só esse curso de Saúde Pública ou existiam outros cursos de Saúde pública também? 

 

FS - Existiam outros cursos. 

 

AA - E quem os dava, dr. Fausto? 

 

FS - Agora, esses outros cursos serviam para contar ponto. Porque além da prova de capacidade... 

Vocês viram aí que eu mostrei o cartão com apresentação pro sujeito fazer a prova. Além daquela 

prova que, digamos, dava 60 ou 70 pontos de acordo com o seu aproveitamento, você ainda tinha 

tantos pontos, que eu não sei especificar se eram 10 ou 15 ou 20 pontos, que o indivíduo conseguia 

aqueles pontos com outros cursos que por ventura ele tivesse.  

 

AA - Mas curso assim, de Saúde Pública que o tornasse médico sanitarista com diploma, só esse 

curso dado pelo Departamento Nacional de Saúde. 

 

FS - Não. Esse curso era o básico. O indivíduo não podia se inscrever sem ter esse curso. Podia se 

inscrever exclusivamente com esse curso. Mas iria concorrer com outros que tinham outros cursos. 

 

WH - Mas não tinha nenhum outro de Saúde Pública assim, geral e abrangente como esse do 

Departamento que o substituísse, que pudesse ser...? 

 

FS - Não. 

 

WH - Era só esse curso mesmo? 
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FS - Era só esse. Só esse curso do Departamento é que permitia que o indivíduo fizesse esse concurso. 

 

WH - Quer dizer, pra pessoa entrar na carreira de sanitarista e no Ministério da Saúde, ele tinha, 

obrigatoriamente,... 

 

FS - Obrigatoriamente que ter esse curso. Tanto que vários estados que pretendiam inscrever médicos 

dos estados sem ser por apadrinhamento por isso ou aquilo, eles mandavam os médicos para fazer o 

curso de Saúde Pública aqui do Ministério. De fato era uma vantagem, o sujeito vinha pra cá com 

seus vencimentos de médico de lá, fazia o curso. Se aprovado e se nomeado, ele tinha muita 

possibilidade de voltar pra seu estado de origem, porque quase sempre havia mais dificuldade de 

mandar um médico daqui, concursado e aprovado, de que um médico de lá que tivesse vindo pra cá, 

feito seu concurso, ele tinha chance de permanecer em seu estado com essa... com esse status, né, de 

médico... 

 

WH - Normalmente eram médicos de Secretarias Estaduais, né, que... 

 

FS - Esses que vinham, eram. Eram médicos de Secretarias Estaduais e tinham muito prestígio, né? 

Como disse, eram médicos que desejavam... Mas... O curioso, é que quando eu entrei na carreira de 

médico sanitarista, o quadro era de 120 médicos, pra todo o Brasil. O Ministério só tinha 120 médicos 

sanitaristas. De maneira que representava, digamos, uma posição, não digo de prestígio, mas de 

indivíduos que se esforçaram e que chegaram àquela situação. Hoje, (ri) acho que aqui, tem mais de 

cento..., só aqui, deve ter mais de 120 médicos... Tem mais de 120 médicos! Imagina no país todo, 

são centenas e centenas e centenas de médicos sanitaristas. Ou de sanitarista. Porque hoje então, já 

retiraram essa função médica. É sanitarista. Mas... 

 

WH - E o sr., dr. Fausto? Porque o sr. já vinha trabalhando na Saúde Pública, né, o sr. trabalhou na 

Febre Amarela, já tinha uma prática. Né? Nessa área. Quais eram as espectativas com relação a esse 

curso, não é? O sr. que já tinha essa prática de trabalho. 

 

FS - Sim, uma espectativa básica... 

 

WH - Além de entrar no Ministério da Saúde, de lhe dar essa oportunidade de fazer o concurso, em 

termos de conhecimentos ou todo o aspecto de discussões sobre Saúde Pública, professores... O sr. 

tinha alguma espectativa em relação a esse curso? 

 

FS - A espectativa era a projeção que o indivíduo podia ter na área de Saúde Pública, fosse designado 

pra esse ou pra aquele estado. Eu por exemplo, depois do curso de Saúde Pública, a primeira função 

que eu tive foi lá em Natal. Cheguei lá em Natal, com status de médico sanitarista concursado e isso 

e tal, eu tinha que ser... não havia necessidade de ser respeitado porque o número de médicos 

envolvidos na Saúde pública, era relativamente pouco. A pessoa chegava numa Saúde Pública dessa, 

tinha ½ dúzia, se tanto, dependendo da importância do estado, de médicos que se dedicasse 

exclusivamente à Saúde Pública. E que foi um período relativamente curto. Alguns, principalmente 

aqueles da minha época, nos mantivemos exclusivamente dedicados à Saúde Pública e não exercemos 

nenhuma atividade médica. Mas, com o decorrer do tempo, mesmo aqueles que (buzina) ingressavam 

numa carreira de médico sanitarista, eles começaram a ter atividades médicas (continua o barulho de 

buzinas) e isso foi indo, foi indo, foi indo...  (??) desmoralizando... 
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WH - Isso por quê? O salário era pequeno... a profissão não tava satisfazendo...? 

 

FS - O médico lá... O salário é sempre que... Você já ouviu falar em salário grande? Não existe. Não 

existe salário... Existe é ambição maior ou menor. De maneira que, de um modo geral, o médico que 

tem o seu salário, ele vai, pouco a pouco, querendo incorporar àquele seu salário, outras atividades. 

Mas sua pergunta foi interessante, porque numa determinada fase, deve ter ali, eu fui designado para 

ser o elemento, digamos fiscalizador, da função de médico sanitarista que não seria permitido o 

acúmulo de cargos. 

 

WH - É. Dedicação exclusiva que chamavam. 

 

FS - Dedicação exclusiva, é. Dedicação exclusiva. De maneira que eu tive alguns aborrecimentos por 

causa disso, mas tinha sido designado para aquela função... 

 

WH - E o que que era mais comum o sr. encontrar, dr. Fausto, nessa pequisa? Era pessoas com duplo 

emprego público, pessoas que tinham emprego...? 

 

FS - É. Com duplo emprego. Com duplo emprego e com clínica. As duas coisa sque não eram 

permitidas. Eu por exemplo, lá mesmo no Rio Grande do Norte, eu fui notificado... Aliás eu falei 

nisso aqui. Um médico... foi nesse caso... 

 

AA - O sr. nos contou de um médico que tinha licença... 

 

FS - Têm dois casos rumorosos que aconteceram comigo. Um de um médico que tinha uma função. 

Uma outra função que não a de médico e que eu armei a coisa de maneira que, fui visitá-lo no hospital 

e ele tava de baixa e isso e tal. Todo... (ri) 

 

WH - Ele trabalhava em consultório, né? 

 

FS - Não. Ele trabalhava, nessa hora que eu fui visitá-lo, ele estava trabalhando em duplo emprego. 

Era outro emprego que ele tinha na Saúde Pública local, no hospital de lá. De maneira que, coisa 

chata, né? Fui obrigado a conversar com ele e tal, isso e aquilo... Não tinha nenhum interesse e sugeri 

a dispensa dele da carreira de médico sanitarista. Na conversa ele se comprometeu, aí exigi que aquele 

documento passasse pelo meu crivo e fosse comigo entregue e protocolado lá na Saúde Pública.  

 

WH - De pedir dispensa... Ele pediu dispensa e... 

 

FS - Ele pediu dispensa da função que ele exercia na Saúde Pública local. De maneira que, atendeu 

ao meu objetivo, embora a rigor, um indivíduo rígido tivesse inutilizado, né? Esse foi o caso... 

 

WH - Claro. 

 

FS - O outro caso que eu estava pensando, lá do Rio Grande do Norte, foi o tal médico que estava 

respondendo a inquérito administrativo, nos Correios e telégrafos, e ele logo no dia que eu cheguei, 

ele foi me visitar e, dizendo que no dia seguinte ou dois dias depois, a licença pra tratamento de saúde 
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dele terminava e ele queria mais 30 dias ou 60 dias e tal, etc. Eu sondei e vi que o negócio era um 

pouco diferente. (ri) 

 

WH - É, ele tinha outro emprego também. 

 

FS - Não, ele não tinha outro emprego. Ele era médico e dentista. 

 

WH - Ahhhh! O sr. contou. Ele tinha um... 

 

FS - É. Um consultório... 

 

WH - ...consultório privado. 

 

FS - Um consultório privado e tinha se afastado dos Correios e Telégrafos, que ele era médico, por 

causa de um atentado violento ao pudor, não é? No consultório ele quis pegar uma funcionária lá e 

tal, (ri) surgiu um escândalo e ele aí pediu licença pra tratamento de saúde e tal, etc. Ele estava 

esperando que a situação logo se modificasse pra ele sair dessa fria que ele se meteu. (ri) E eu tive 

uma sorte danada, porque esse sujeito era meio louco. Foi o tal que matou um funcionário nosso, na 

casa desse funcionário pouco tempo depois, eu já não estava mais em Natal. Mas soube, com a riqueza 

de detalhes, que esse médico que era nosso, era chefe do Serviço da Legião Brasileira, ele também 

era o médico da Legião Brasileira, vagabundo, não ia e tal, etc, suspendeu ele por dois ou três dias e 

ele foi tomar satisfação desse médico na casa dele. Aí surgiu uma discussão, ele puxou o revólver, 

deu um tiro na mulher e um tiro nele. 

 

WH - Nossa! 

 

FS - Ele estava, esse médico tava com a mulher. E de uma família importante até do Rio Grande do 

Norte. Bem, o sujeito que faz um negócio desses e por causa de um emprego... 

 

WH - (??) 

 

FS - É. De muito menor importância que era o anterior. Ele podia perfeitamente (ri) pegar um revólver 

e me liquidar. (??) mas, não sei porque ele me respeitou. 

 

WH - Mas, dr. Fausto, me diga uma coisa, pra entrar no curso de Saúde Pública, o ingresso era por 

indicação, havia uma seleção prévia...? 

 

FS - Havia seleção. 

 

WH - O que o sr. fez  pra entrar? 

 

FS - Sim, qualquer médico podia se inscrever, existiam tantas vagas, parece que eram 20 ou 25 vagas. 

E, de acordo com a classificação, aqueles 20 ou 25 eram convocados pra fazer aquele curso. 

 

WH - A classificação era o quê? Era prova? 

 

FS - Era prova. 
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WH - Hummm! E como foi o curso, o sr. podia contar um pouco? Do que lhe chamou mais atenção, 

quais as matérias que o sr. se interessou mais ou se era uma coisa que o sr. por já ter prática, já 

conhecia, os professores...?  

 

FS - O curso de um modo geral, era um curso dado lá em Manguinhos. 6 meses foram dados em 

Manguinhos ou 8 meses em Manguinhos. Laboratório e tal, etc, aquela parte de laboratório em 

Manguinhos. Lacourt e isso e tal. Aquele grupo lá, mais ou menos razoável. 

 

AA - E esse era o... 

 

FS - O curso de Saúde Pública. 

 

AA - ...Guilherme Lacourt, né? 

 

FS - É. 

 

AA - Que dava, que parte ele dava, era microbiologia? 

 

FS - Hem? 

 

AA - Ele dava o que no curso, o Lacourt? 

 

FS - Ele dava era microbiologia. 

 

AA - Microbiologia, é. 

 

FS - Barreto dava a parte de medicina... do trabalho. E assim sucessivamente. O Barreto por exemplo, 

era um indivíduo muito esforçado. Ele deu um curso muito bom. Ele levava os alunos pras fábricas e 

isso e tal, pra orientar e mostrar as falhas que por ventura pudessem existir nessa ou naquela fábrica. 

Quase todos eles exigiam além da prova, um... ... 

 

AA - Uma espécie de relatório...? 

 

FS - É, é. Um relatório. É, um relatório. 

 

AA - Quer dizer, também tinha uma parte prática, né, tinha uma aula de conteúdo teórico mas também 

tinha esse lado de, visitas práticas. 

 

FS - De maneira que... 

 

AA - Lá em Manguinhos alguma coisa o sr. destacaria? 

 

FS - Não. Não tem nada... 

 

WH - E seus colegas? Quem fez o curso com o sr.? ... Seus colegas sanitaristas? 
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FS - Eu tenho a fotografia aqui de todos eles, não viu? 

 

WH - Ah, é?! 

 

FS - É. Será que eu tô ficando tão esquecido ultimamente... Eu não me lembro... (barulho de papéis e 

plásticos)  (pausa na gravação) morreu há pouco tempo. 

 

WH - Tem o? 

 

FS - Pedro do Amorim. Ah, essa moça aqui é a Silvia Godói. 

 

WH - É filha do Alcides Godói, ela? 

 

FS - Acho que não. 

 

WH - Ou parente do... 

 

FS - Esse aqui é irmão daquele (buzina) jornalista importante até. Era muito meu amigo ele. Um 

jornalista do Ceará, que morreu há pouco tempo. Morreu com 90 e tantos anos. Alceu... 

 

WH - Alceu Amoroso Lima? 

 

FS - É. Mas o nome é outro. 

 

WH - Tristão de Athayde? 

 

FS - É. Tristão de Athayde. É, esse era irmão, era muito meu amigo. (pausa na gravação) Esse aqui é 

o Gilberto Costa Carvalho, lá de pernambuco. Esse aqui era o Irani, foi diretor de Saúde Pública ali...  

Esse aqui sou eu. Nem parece, né? 

 

AA - Parece sim. 

 

FS - Hein? 

 

AA - Parece sim. 

 

FS - Parece, né? 

 

AA - É. 

 

FS - E por aí vai. Esse aqui é um paraense, é casado até com um uma cunhada de um irmão meu. E 

por aí vai. Esse aqui também é do Ceará.  

 

WH - Muita gente do nordeste fazendo esse curso, não é, dr. Fausto? 
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FS - É, é. Esse aqui foi o que morreu num desastre de aviação. Luís Antônio dos Santos Lima. Esse 

me recordo do nome dele todo. É o tal, que eu devia ter ido com ele no avião, mas na última hora, eu 

resolvi pegar um avião... 

 

WH - O sr. mudou de idéia. 

 

FS - Não mudei de idéia não. Porque se, eu tinha comigo mesmo: o avião que sair em primeiro lugar, 

é que eu vou. Eu ia pra Recife, tava lá no aeroporto, já tinha combinado inclusive com o diretor da 

Base, caso não encontrasse lugar no meu avião, eu iria nesse avião da FAB. Porque o diretor da Base 

tinha que autorizar, não é? Mas, quando cheguei no Aeroporto estava esse avião que eles viajaram, o 

motor esquentando, etc. “Ah, Fausto! Então vamos embora. Leva a sua bagagem!” Eu digo: “Não. 

Eu vou ficar aqui, se o meu avião que deve chegar dentro de 10 minutos, chegar e eles chamarem os 

passageiros em primeiro lugar e vocês ficarem aí ainda esquentando esse motor, eu vou no avião da... 

Panair. Era Panair. De fato chegou o avião da Panair, isso e tal: “Passageiros...” Eu digo: “Eu espero 

vocês lá em Recife, pra tomar um cafezinho lá em Recife.” Aí fui na frente, cheguei lá em Recife, me 

sentei num divã daqueles, fiquei esperando: 5, 10, 15, meia hora. Digo: “E o avião da FAB?” Ele 

disse: “Não, o avião da FAB, ele não tem hora prevista pra chegar.” Daqui a meia hora: “Pois diga 

aos rapazes que vão chegar aí, que eu, Fausto Magalhães da Silveira, dá um abraço nele e o café fica 

pra outra oportunidade.” Essa outra oportunidade não surgiu mais porque o avião caiu e morreram 

todos. Foi uma coisa terrível. ... Eu, tive pertinho, pertinho, (ri) de ter... 

 

WH - É. 

 

FS - Uma coisa terrível! Um choque danado! Mas... 

 

WH - E nessa época, dr. Fausto, o sr. também aproveitou pra fazer vários outros cursos, né? 

 

FS - É, fiz. 

 

WH - Curso de Chagas, de Malária,... 

 

FS - É, é. Exatamente para o concurso, né? Porque o curso de Malária era um curso importante. Eu 

fiz o curso de Malária para... 

 

WH - Quem dava esse curso? 

 

FS - Eram vários professores. 

 

WH - Mas era também do Departamento. 

 

FS - Era do Departamento. Era o curso de Departamento era dado lá em Jacarepaguá. 

 

WH - Era dado pelo Serviço Nacional de Malária, já nessa época? 

 

FS - É. É. 

 

WH - 42... 
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FS - Não é... não sei se já era o Curso Nacional de Malária, acho que não era. Mas era um curso de 

Malária. Eu tenho aí, inclusive fotografias e tudo, nos meus... alfarrábios. 

 

WH - E o de Doença de Chagas, o sr. também fez. 

 

FS - Doença de Chagas. Fiz o curso de Doença de Chagas. Depois fiz o curso de Pediatria e Higiene 

Infantil. 

 

WH - Mas esse tinha sido antes. 

 

FS - É, tinha sido antes. 

 

WH - Logo depois que o sr. saiu da faculdade. 

 

FS - Sim, depois... Ah, nessa época, eu fiz o curso de Medicina Militar. 

 

WH - Hum! É, o sr. contou que queria ir pra... entrar na guerra, né? 

 

FS - É. É. Era o curso de Medicina Militar. Fui convocado. Fiz até a prova de suficiência física. 

Quando estava pronto pra... No Ministério, o Fábio Carneiro de Mendonça e tal... Porque o Ministério 

era consultado, né? Eu era, não sei, acho que eu tinha ingressado ou era interino. Eu sei que eu tinha 

ligação com o Ministério. 

 

AA - O sr. já tinha ingressado no Serviço Nacional de Saúde dos Portos, será que era...? 

 

FS - É, é. 

 

WH - Era médico sanitarista da... 

 

FS - É, é isso aí. (ri) 

 

WH - ...Divisão da Organização Sanitária... 

 

FS - Já tem, já sabe mais do que eu. Eu... 

 

AA - Não, a (??) não era nessa época. Nessa época, em 43... 

 

WH - Divisão da Organização Sanitária. 

 

AA - Porque eu tô lembrando do Fábio Carneiro de Mendonça que era da Saúde dos Portos, né? 

 

FS - É, é. 

 

AA - Será que foi 43, 44? Assim, era finalzinho da guerra, assim? Né? 

 

FS - É, é, é, é. Exatamente. De maneira que o Fábio aí me disse: “Não... 
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AA - Aí o Fábio: “Não deixo não.” 

 

FS - É. Esse não porque eu preciso dele lá pra Natal, o Fábio. 

 

WH - Aí não deu pro sr. ir. 

 

FS - É, não deixou. 

 

AA - Foi frustrante? O sr. tava na espectativa de ir? 

 

FS - Tava! Tava pronto pra ir! Tava entusiasmado. 

 

WH - O sr. já era casado nessa época, dr. Fausto? 

 

FS - Não, não. 

 

WH - A sua família não ficava preocupada do sr. querer ir lutar na guerra, participar? 

 

FS - Eu não consultava a família. Não, nunca consultei. 

 

AA - Foi com um espírito meio aventureiro, dr. Fausto? 

 

FS - É. Eu nunca consultei a família pra coisa alguma. (ri) Quando me dava assim na telha, eu... Mas, 

de maneira que, esses cursos, são cursos que dependem mais do aluno do que propriamente do 

professor. Sempre cheguei a essa conclusão. Seja qual for o curso, se a pessoa olha com um certo 

rigor, a não ser com uma professora inteiramente analfabeta, mas o curso é aquele: o professor cumpre 

a obrigação dele, dá aquela aula, bem ou mal, e tal etc. Agora, cabe ao aluno se interessar para 

desenvolver a sua capacidade de discernir outras coisas. De maneira que eu... 

 

WH - E o sr. aproveitou bem esses cursos que o sr. fez? 

 

FS - É, alguma coisa eu  aproveitei. Aproveitei... 

 

WH - Era isso que eu queria lhe perguntar, era... que o sr. já tendo trabalhado, né, na Febre Amarela, 

o sr. já tinha uma prática... 

 

FS - Já. 

 

WH - ...um conhecimento de saúde vindo do próprio trabalho que o sr. desenvolvia, né? 

 

FS - Certo. 

 

WH - E por outro lado o sr. vai fazer curso já depois de toda essa prática, né, quer dizer, o sr. teve 

alguma novidade nesse curso, ou eram coisas que o sr. de certa forma já conhecia, já tinha lidado...? 
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FS - Novidade técnica, sim. Porque ele era um curso especializado onde o indivíduo tinha 

aprendizagem. (pausa na gravação) 

 

WH - O sr. dizia que novidade técnica sim, mas interpretação... 

 

FS - É. Interpretação de episódios que pudessem influir no seu comportamento como médico de Saúde 

Pública, muito pouco. Tanto que, de vez em quando, eu tinha um pouco de discussão com os 

professores. A parte técnica eu aceitava, agora o sujeito querer interpretar que isso era assim ou assim, 

eu tinha mais experiência de campo do que a grande maioria deles. De maneira que, (ri) surgiam de 

vez em quando... 

 

WH - Com os professores? 

 

FS - Com os professores. 

 

WH - Por exemplo, o sr. lembra de alguma... 

 

FS - Me lembra de um episódio, digamos, com o Ernani Agrícola. O Ernani Agrícola falando logo 

num assunto que eu tinha muita experiência, que era o problema da febre amarela, né? (ri) De maneira 

que você há de compreender que a coisa se tornou desigual, né? E ele defendia, não sei, não me 

recordo do detalhe. Eu me recordo que ouve um episódio desses, que no final, eu fiquei até um pouco 

constrangido. Porque você não se sente bem encostando um professor na parede, provando... e aqueles 

colegas todos que não estavam envolvidos... Porque eu estava envolvido naquilo que tinha aquela 

grande experiência e o Ernani Agrícola, como professor, eram coisas que ele já tinha dito a muitos 

outros alunos que passaram por ele. Porque ele era uma pessoa de idade, ainda tinha mais essa, um 

sujeito de muita idade e eu fiquei no final constrangido com aquilo. 

 

WH - E ele era professor de epidemiologia? 

 

FS - É. Era professor de epidemiologia. Agora, sem querer dava uma interpretação sobre, negócio de 

Ades, que se devia fazer... Fechar a porta das casas, janelas... (ri) Enfim, era coisa inteiramente... 

(interrupção da fita) 

 

 

Fita 11 - Lado B 

 

 

FS - Aliás o Fontenelle se tornou um grande amigo meu. E o Fontenelle era um homem meio 

alucinado. Vocês sabiam disso? 

 

WH - Não. (risos) 

 

FS - É. Era inteiramente aluciando. E ele, tinha um problema qualquer, aí ele às vezes me telefonava: 

“Fausto, você vem aqui porque eu tenho uma missão pra você.” (ri) Eu digo: “Vamos ver o que é que 

há.” O escritório dele, você entrava, a máquina de escrever tava no chão. Eu nunca vi uma 

desorganização tão grande como o escritório do Fontenelle. E aí ele conversava e tal, isso: “ Eu quero 

que você colha informações lá no IBGE, não sei que...” De 100 anos! (risos) Era assim o negócio 
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dele, era de 100... Dar uma missão, eu ir pro IBGE, pra colher negócio de chuva, de vento, não sei de 

quê e tal etc... 100 anos. Eu digo: “Tá bem! Vamos lá.” Aí lá ia eu lá pro IBGE, passava dias lá no 

meio daquela coisa... São coisas que eu me recordo bem do fundo mesmo. Outro detalhe que eu me 

lembro bem do Fontenelle, aí eu já era casado, eu fui a Poços de Caldas... Poços de Caldas, né, onde 

tem o Hotel Brasil, não é, Hotel Primus, né, Poços de Caldas? É, São Lourenço. Conhece Poços de 

Caldas? É, Poços de Caldas. Bem, tinha aquele parque enorme e isso e aquilo, olho assim vejo o 

Fontenelle sentado num banco, eu aí fui me aproximar dele, disse: “Professor!” Ele aí ... Aí me 

disseram que ele fivava ali naquele banco durante uma hora e não queria pronunciar palavra nenhuma 

porque estava (barulho de trânsito) (?), né,... 

 

WH - Pensando. 

 

FS - (risos) Pensando. Era formidável! 

 

AA - Ele se dedicava muito a esse aspecto de fazer história da Saúde Pública, né? Por isso que ele 

tinha esse interesse, né, de fazer levantamentos, né, se dedicava a escrever muito sobre isso também, 

né? 

 

FS - Ele era inteligente, ele era um sujeito formidável. Tinha suas loucuras, né, mas era... 

 

WH - Era uma pessoa extravagante de se conhecer. 

 

FS - Muito. Muito extravagante.  

 

WH - E o curso dele, dr. Fausto, era Organização e Administração Sanitária, né? 

 

FS - Era. 

 

WH - Que literatura ele dava? O sr. se lembra? Que tipo de discussões de Saúde Pública ele 

levantava...? 

 

FS - Era um homem muito vago. Ele era dessas pessoas que falava mas ouvia pouco. Não têm pessoas 

assim? 

 

WH - É. 

 

FS - Ele falava, falava... pá, pá, pá... Não tinha papas na língua, né? Era capaz de falar uma hora, duas 

horas, três horas sobre aquele mesmo assunto e isso. Mas, quando fazia uma pausa pra meditação, 

dizia: “Ah, os srs. entenderam? Qualquer dúvida é isso ou aquilo,...” O que você perguntava, ele às 

vezes nem tava ligando que você perguntava. (ri) Ele continuava nas divagações dele. Mas, era um 

professor interessante. Pelo menos se destacava da grande maioria, né?  

 

AA - Ele tinha muita ligação também com a questão de centros de saúde, né, com a implantação da 

questão de centros de saúde no Rio... 

 

WH - É. É. 
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AA - O sr. chegou, ele chegava a levar essas discussões ou isso já era uma questão que já tava 

resolvida e que todo mundo assumia que essa era melhor forma de organização? A questão dos centros 

de saúde... Ele chegou a trabalhar, né, com isso? 

 

FS - Ele? O Fontenelle? 

 

AA - O Fontenelle, né? 

 

FS - É. Eu, em centro de saúde, só trabalhei fora do circuito, digamos, das capitais. Nunca trabalhei 

em centro de saúde em capital. É curioso. E aquelas instruções que existiam... 

 

AA - Normativas. 

 

FS - É. Da época do Barreto, isso e aquilo. E eles olhavam, quase que exclusivamente, o centro de 

saúde padrão existente na capital federal. Eu fui até diretor de centro de saúde, mas, no interior. Em 

Barra do Piraí. Que já era uma cidade mais ou menos importante, eu fui diretor de centro de saúde de 

lá. Mas não tinha aquele pique de organização, de disciplina, de... dos centros de saúde das cidades, 

das capitais.  

 

WH - Quer dizer, quais eram os problemas que o sr. notava, assim mais prementes? Nesse centro de 

saúde em Barra do Piraí, por exemplo. 

 

FS - Primeiro, o mais importante era a mortalidade infantil, né? Era um problema importantíssimo. 

Mas você para influenciar em mortalidade infantil, você tinha muitos poucos recursos pra aquilo. A 

começar, porque já existiam os órgãos oficiais, o INPS, né, que dava apoio às gestantes, digamos, 

encaminhava as gestantes aos hospitais onde eram feitos os... os partos. Mas uma das coisas que me 

chamou muita atenção, que eu não consegui abalar em nada, é que, ainda hoje se observa isso, que 

uma mulher sem nenhuma experiência fazem o parto dela, dois dias depois ou três dias, ela é 

encaminhada pra casa. E, ela vai pra casa sem nenhuma orientação, sem instrução, sem saber coisa 

alguma, como se deve comportar, principalmente problema de alimentação. O resultado é que, 6 ou 

7 meses depois, ela volta pro hospital, já com a criança moribunda. Mais um dia a criança morre. A 

maior mortalidade infantil... não digo, talvez haja até um pouco de exagero, mas muitas e muitas 

crianças morrem, por falta de conhecimento das mães de como agir, principalmente, durante o período 

neo-natal ou nos primeiros dias do nascimento. 

 

WH - Primeiro mês, né? 

 

FS - No primeiro mês. Porque tem o peri-natal. Ela... geralmente morrem no peri-natal, que são os 7 

dias depois do nascimento. Agora, no neo-natal, elas dificilmente ultrapassam. Quando ultrapassam 

já há mais possibilidade da criança sobreviver. Se a saúde desse um apoio maior às mulheres nesse 

período, haveria uma redução.  

 

WH - E lá nos postos de saúde de Barra do Piraí? O sr. tratava de que tipo de problemas? A população 

demandava que tipo de serviço lá? 
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FS - Como todo posto de saúde, tem várias clínicas. Mas as clínicas, digamos... não sei se tem, 

cardiologia não tinha, clínica médica. Enfim, as coisas simples, banais, etc. Sendo que a principal era 

o apoio que o centro de saúde podia dar às mulheres no período da gravidez, né? 

 

AA - Essa área materno-infantil tinha muito destaque, né, nesses centros de saúde? 

 

FS - É, é, é. Tinha, mas é muito difícil a pessoa trabalhar nessa área. E existia também um grande 

problema que o centro de saúde era obrigado a aceitar  reclamação de pessoas quanto a 

comportamento, inclusive, de proprietários querendo depredar o prédio aonde o indivíduo morava, 

para que ele deixasse aquela moradia, aquela residência. Eu tive um caso muito sério com a Souza 

Cruz, porque a Souza Cruz tinha em Piraí, tinha um departamento de produção lá em Piraí. E tinha 

uma espécie de vila operária. E a Souza Cruz quando dispensava o operário, exigia que ele se afastasse 

imediatamente da residência. Mas a saúde Pública não quer saber disso, né? Se você olha a Saúde 

Pública no sentido global. De maneira que me recordo de um operário que chegou lá: “Doutor, eu fui 

dispensado e a Souza Cruz quer que eu abandone dentro de 24 horas, 48 horas o prédio, não tenho 

condições pra isso. Não pode fazer isso. Será que o doutor...?” Me disse que cortou parece que a 

água... Eu imediatamente fiz um ofício à Souza Cruz, mandando ligar a água. A luz não porque a luz 

é um outro problema. Mas a água ela não podia absolutamente desligar. (ri) Aí saiu uma confusão 

porque ela não ligou, eu aí multei a Souza Cruz, porque tem dois dias para... 

 

AA - A questão de saneamenteo também tava na gerência do distrito sanitário, né, essa questão do 

saneamento, água, habitação... 

 

FS - É. é, é... Água, habitação... De maneira que foi uma confusão danada. Eu... Três vezes a Souza 

Cruz foi multada. Triplicada, quadruplicada. Multa, isso, aquilo, aquilo outro e tal. E aí o diretor aqui 

da Saúde Pública, era o Adelmo Mendonça, muito meu amigo, me chamou. Eu digo: “Adelmo, 

comigo a coisa ainda funciona de acordo com a lei. A Souza Cruz não pode impor os seu desejos, 

isso e tal.” Ele disse: “Não, a Souza Cruz por um caso assim ela não criaria nenhum problema.” Mas 

eu sabia perfeitamente, desde que ela aceitasse as imposições da Saúde pública pra aquele caso, todos 

os demais casos seriam resolvidos do mesmo modo e ela não queria aceitar por causa dessa... Mas ela 

foi obrigada a aceitar... 

 

WH - Por causa do precedente. 

 

FS - É. Por causa do precedente. (ri) Precedente é uma coisa terrível. Mas eu consegui me safar. A 

Souza Cruz pagou a multa, os três dias de multa, isso. Nem três dias, 9 dias. Porque era de três em 

três dias. Eu também chamei o operário e disse a ele que de fato ele tem direito se quiser ficar mais 

um mês... A Saúde Pública defende ele, mas eu espero que ele seja compreensivo e tal. E ele: “Ah, 

doutor, o sr. tem razão. Eu estou satisfeito porque dei uma lição na Souza Cruz.” (ri) E de fato, mais 

uns três ou quatro dias... 

 

WH - Mudou-se. 

 

FS - Mudou. (ri) Foi um acordo entre cavalheiros, né? 

 

WH - Mas como é que o sr. foi trabalhar em Barra do Piraí? 
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FS - Por isso. Porque eu era amigo do diretor de Saúde Pública, que era o Adelmo Mendonça. Esse 

Adelmo Mendonça era lá de Alagoas, aliás inteligentíssimo esse Adelmo, um sujeito formidável. Ele 

era... Eu tinha, tava sem emprego, porque tinha sido demitido pela Febre Amarela... 

 

WH - Pela Febre Amarela, né? 

 

FS - ...dispensado, né, desligado. Tinha sido desligado da Febre Amarela. Tinha assumido o 

Ministério. Tinha havido aquela briga com o Barreto, né? 

 

WH - O sr. tava como interino na Divisão de Organização Sanitária e ele... 

 

FS - É, é... é... (ri) Eu... 

 

WH - Ah, o sr. contou da briga com o Barreto. 

 

FS - Eu estava como interino e aí o Barreto me chutou fora, abriu concurso e aí o Adelmo, querendo 

me dar apoio, me convidou pra ser médico da Saúde Pública do Estado do Rio. E aí fui pra Barra do 

Piraí. Aí eu já tava afiado, né? Tinha passado esses anos todos na Febre Amarela, tinha feito cursos e 

isso e aquilo... (ri) De maneira que tava, tinindo. Cheguei lá em Barra do Piraí foi aquela...  

 

AA - E a estrutura lá dos centros de saúde, o sr. teve... o sr. chegou a organizar alguma coisa nova ou 

o sr. mexeu numa estrutura que já existia? O sr. implantou alguma coisa que o sr. destacaria? 

 

FS - Não. A estrutura já existia. Era um dos centros de saúde,  depois do centro de saúde daqui, o 

mais importante, porque, não só porque é perto como Barra do Piraí era uma área, ainda é hoje, né, 

uma área importante. Funcionava regularmente. Tinha aquelas bobagem toda, chegava o dia da 

criança: concurso da criança. (ri) Eu achava aquilo horrível, mas não ia acabar com o concurso da 

criança mais forte, mais bonita, mais isso ou aquilo. (risos) Coisa chata danada. 

 

AA - E indo pro oposto, pensando nas crianças mais fraquinhas e tal, tuberculose lá grassava muito? 

 

FS - A tuberculose? Tinha problema lá de tuberculose. 

 

AA - E aí tinha atendimento razoável no centro, se fazia algum tipo de tratamento? 

 

FS - Tinha aquele tipo que era básico, né? E vez por outra, encaminhava aqui pro Rio. Tinha, Curicica 

já funcionava, né?... ... 

 

AA - O sr. permaneceu pouco tempo lá então, em Barra do Piraí. Foi no ano de 43. O sr. ficou um 

ano assim, né? 

 

FS - É, é, é. Eu acho que foi menos. 

 

AA - Menos até que um ano. 

 

FS - É. Foi menos de um ano. De modo que não deu pra muita coisa. E eu senti que minha passagem 

lá era... tipo relâmpago, né? Eu não ia querer fazer muitas modificações. Depois eu deixando... 
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AA - O sr. não pensou em se candidatar a prefeito, nada disso? (risos) 

 

FS - É... aí... Me candidatar a prefeito... de fato, você me fez uma pergunta, se eu tivesse me dedicado 

à política quando estive lá pelo Estado do Rio, nessa época, eu teria acabado como deputado federal, 

na certa. Não tenho dúvida nenhuma. Já na segunda fase, que eu fui para Teresópolis, era um pouco 

mais difícil, né, porque... já estava com... não muita, mas era um bocado de idade e a situação lá de 

teresópolis era um pouco diferente, né? Uma cidade mais cheia de problemas sociais. Não tinha uma 

sociedade estruturada como Barra do Piraí. Porque Barra do Piraí não era área, digamos, de turismo, 

né? Era uma cidade... 

 

WH - Industrial, né? 

 

FS - Hem? 

 

WH - De trabalhadores, né? 

 

FS - É. De trabalhadores. A pessoa tinha mais possibilidade de se firmar.  

 

WH - Nessa época inclusive, dr. Fausto, um pouco depois, né, vem toda a redemocratização política, 

né, eleições... Né? Cai o governo Vargas, né? Pouco depois. 

 

FS - É. É. 

 

WH - Como é que o sr. viveu essa época, essa experiência da redemocratização... das eleições, da 

volta dos partidos políticos? O sr. que tinha essa... 

 

FS - Essas idéias avançadas. (ri) 

 

WH - Essa curiosidade, esse interesse pela política? 

 

FS - Não foi fácil não. Não foi fácil porque o indivíduo basta chegar numa cidade e pronunciar duas 

ou três frases, rotulam logo o sujeito. É assim, ninguém foge. Desde que o sujeito tenha um pouco de 

massa cinzenta, ele conversa com uma pessoa, isso , aquilo... (ri) o sujeito já sai assustado. Se é do 

credo, aí diz: “É um sujeito formidável!” (risos) “Como é um indivíduo arejado. Ele entende das 

coisas. Isso e tal.” Agora se não é, diz: “Esse é um sujeito perigoso. Presisa ter cuidaddo porque ele 

tem idéias meio explosivas.” 

 

WH - E chegaram a acusar o sr. alguma vez de vermelho, de...? 

 

FS - Várias vezes. 

 

WH - De comunista? 

 

FS - Várias vezes. Inclusive gente importante, né? Principalmente quando eu cheguei lá em Natal, foi 

um “Deus nos acuda”, né? Uma coisa terrível! Mas eu, estava senhor da minha posição de médico 

efetivo, (ri) concursado... 
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WH - Aí o sr. já... 

 

FS - É. Já era concursado. Eu era concursado, podia enfrentar, não é? de maneira que... (pausa na 

gravação) 

 

WH - O sr. estava falando antes de desligar, sobre... eu tinha lhe perguntado sobre redemocratização, 

sobre esse período, né, de pauta de eleições... Como é que o sr. viveu isso, né? Se o sr. se envolveu 

com algum partido ou... Enfim, como é que o sr. viveu toda essa efervescência política, né, da 

constituinte... 

 

FS - Eu, como lhe disse, logo no início, eu fui pra Natal. Não é? Eu fui pra Natal em 1941. E 5, foi 

45, 44. 

 

AA - É, 44 teve o concurso e logo o sr. foi chamado... 

 

FS - É. É. É, foi em 45. E a revolução foi mais ou menos nessa época. Quando cheguei em Natal, 

rapidamente, todo mundo percebeu que eu era um elemento de esquerda. E... Fiz amizade lá com 

várias pessoas e inclusive, conheci o chefe da revolução comunista. Porque lá em Natal teve uma 

revolução comunista que eles tomaram conta da cidade durante alguns dias. Como era o nome? Eu 

até contei que a mulher dele, desse guerrilheiro, queria... 

 

WH - Que tinha problema de saúde, ela queria... 

 

FS - É. O marido, não ela.  

 

WH - Dele, né? 

 

FS - Dele. 

 

WH - O sr. contou, foi. 

 

FS - É. E isso... 

 

WH - Aí o sr. deu autorização pra ela se afastar pra cuidar dele... 

 

FS - É, é. 

 

WH - Ele chegou, ele morreu uns meses depois, né? 

 

FS - É. Esse guerrilheiro. Uns 6 meses, 8 meses depois. 

 

WH - Foi. O sr. contou. 

 

FS - Depois o chefe dela, que era o Jorgino Avelino. Jorgino Avelino. Que era um sujeito terrível! 

Coisa bárbara! Ele que fez um ofício meses depois dizendo que tinha conhecimento que ele tinha se 

recuperado e pedia o retorno da funcionária, face aquilo e tal... 
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AA - E ele era dos Correios, né? 

 

WH - Foi, o sr. contou. 

 

FS - Era, era. Foi uma coisa terrível! E eu sabia que aquilo não era verdade. Convoquei uma outra 

junta médica, fui lá à casa dele, pecebi que a situação dele era terrível... 

 

WH - Isso, o sr. já trabalhava no Serviço dos Portos? 

 

FS - É. Eu era do Serviço dos Portos e presidente da Junta Médica federal. 

 

WH - Ah! Sim. 

 

FS - Porque o diretor do Serviço de Saúde dos Portos lá, era simultaneamente presidente da Junta 

Médica Federal. 

 

WH - Ué! Havia uma...? 

 

FS - Ele tinha dupla atribuição.  

 

WH - Por quê? As funções se cruzavam em algum momento? 

 

FS - Se cruzavam porque era o funcionário federal da área de saúde mais categorizado, era o... 

 

AA - O diretor de Saúde dos Portos. 

 

FS - É. Era o chefe da Saúde dos Portos. De maneira que, o chefe de uma junta médica, não tem que 

necessariamente ser um médico clínico, um médico... Não, absolutamente. Ele apenas administra, né? 

Tem noção, mas todos os problemas ele tem autorização pra pedir exames complementares. De 

maneira que eu, como presidente da junta médica, tinha autoridade para conceder licença pra 

tratamento de saúde, não só do funcionário como das famílias dos funcionário efetivo. Porque só o 

funcionário efetivo... São essas injustiças que depois foram corrigidas. Mas só o funcionário que era 

do quadro permanente é que tinha a liberdade, que tinha direito de se afastar para tratar de pessoa de 

sua família. Como o fato do sujeito não ser do quadro permanente, não sofresse... (ri) 

 

AA - Não sofresse os mesmos problemas, né? (risos) 

 

FS - ...nenhum problema. Era uma coisa... 

 

AA - As mesmas agonias... 

 

FS - É. A mesma agonia. Mas eram as diferenciações que eles faziam, né? Que, bem ou mal, tinha 

que obedecer aquilo, não podia se afastar. De maneira que, essa mulher que era... era mulher desse 

guerrilheiro. Tinha sido chefe da revolução comunista lá de Natal. Um sujeito visadíssimo. Pedro... 

Não sei, acho... Não lembro agora. O que eu sei é que eu resolvi todos os problemas de maneira 

correta. Pelo menos eu julgo assim. Qualquer pessoa de bem julga do mesmo modo, né? Como é que 
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eu ia fazer uma discriminação? Porque ele era guerrilheiro, a mulher dele não tinha direito? Eu não 

tenho nada com isso! Ela era casada, ela me mostrou a certidão de casamento. Porque nessa época se 

exigia que fosse casado. Não era negócio de namorado, (ri) isso não existia, né? 

 

WH - Companheiro, namorado...? 

 

FS - Companheiro... isso não existia. Era amante. Casado ou amante, né? O termo que se dava era 

amante. Mas ele não. Ele era casado. De maneira que ele, enfim, morreu, não digo tranqüilo, mas 

com o apoio e a assistência da mulher. Como deve... 

 

WH - Companheira... 

 

FS - É. Da... Companheira?  

 

AA - É. Com a companhia dela, né? Com ela ao lado, né? 

 

FS - É. É, é... De maneira que foi... Mas esse Jorgino Avelino teve um final danado. A mulher dele, 

matou ele com cianureto na papa. Você veja que espécie de sujeito era esse, uma coisa terrível. 

 

WH - Mas o sr. fez o concurso, dr. Fausto, algum tempo depois de fazer o curso de Saúde, né? 

 

FS - É. 

 

WH - Aí o sr. foi indicado pra trabalhar no Serviço dos Portos, com uma indicação? Como é que o 

sr., depois do concurso, foi trabalhar lá no Serviço dos Portos? 

 

FS - Porque quando eu fiz o concurso e depois fui aprovado e fui nomeado, eu tinha que ser designado 

para qualquer local. Como o Barreto nessa época, tava brigado comigo, ele me lotou lá no Acre. Mas, 

um médico mesmo lotado em qualquer lugar, sendo indicado para chefiar um serviço, ele tem 

prioridade desse indivíduo para a chefia do Serviço. Deixando a chefia do Serviço, é que ele, 

automaticamente, tinha que que ir para o local da sua lotação. De maneira que quando eu fui... Eu 

tenho por aqui... Acho que até já mostrei e tal, o negócio do meu título de nomeação, do meu título 

de indicação, o Barreto não quis assinar. Quem assinou foi até o Pinotti. Porque o Pinotti era o 

substituto dele. Não de nomeação, porque o título de nomeação foi assinado pelo Getúlio Vargas. 

Mas a minha lotação que era atribuição dele. E ele me lotou, o Barreto, lá. (ri) Mas o Pinotti de acordo 

com o pedido do Fábio Carneiro de Mendonça, tinha me designado. Tinha me convocado, falado 

comigo pra eu ir pra Natal, eu tinha aceito. E aí ele me designou lá pra Natal. E eu aí fui para Natl. 

Quando eu cheguei em Natal, aí é que surgiu uma série de problemas. Inúmeros problemas. (ri) 

Alguns até que me deram certa vantagem, porque quando eu estava lá, essa família Rosado: Jesuíto 

Rosado, Nicete Rosado, que é uma família riquíssima. Uns sujeitos ricos, importantes, lá de Mossoró. 

Esse Jesuíto Rosado, é médico, meu amigo! Conhecido! Conhecido e tal, mas... as coisas sem uma 

ligação, digamos,... 

 

AA - Sem envolvimento, né?  

 

FS - É. Sem grandes envolvimentos. Mas como esse Jesuíto Rosado era um sujeito importante, família 

rica, importante, etc. Mas ele como médico, entre outras atribuições, ele era médico da polícia. Mas 
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ele era médico da polícia pra ter acesso ao hospital, pra tratar de doentes e tal, etc. E teve um 

desentendimento com o chefe de polícia de lá. Parece que brigou com o chefe de polícia. (ri) E aí o 

chefe de polícia prendeu ele, né? Mandou ele se recolher, preso, lá ao Batalhão. No mesmo dia que 

eu tomei conhecimento disso, fui visitar ele. Não deixa de ser um desacato, né, para o chefe de polícia. 

Eu fui num carro oficial. Fui num carro oficial, cheguei lá, conversei a beça com o Jesuíto. O Jesuíto, 

me disse: “Olhe, eu pensei muito. Em não aceitar essa punição, mas aí eu teria que deixar a 

secretaria... Não que eu precisasse daquilo, mas era o tipo de trabalho no hospital que me agradava. 

Eram 4 dias aqui de prisão. (ri) Fico aqui esses 4 dias. E vamos ver o resultado de tudo isso.” Eu sei 

que durante esses 4 dias, todos os dias eu fui lá visitá-lo. E numa cidade como Natal, todo mundo 

toma conhecimento daquilo e etc. E o pessoal da Saúde Pública, tinha vários médicos que trabalhavam 

comigo lá na Saúde dos Portos. (ri) E eu insinuava que eles deviam visitar também o Jesuíto. E eles 

iam lá visitar o Jesuíto. Resultado, quando o Jesuíto saiu de lá, ele admite que ele ficou sensibilizado 

com aquele apoio, né, que eu dei a ele. Eu achava até graçaa. Não tô ligando a isso ou aquilo. Porque 

se conseguirem a minha transferência daqui pro Rio, tanto melhor. (Barulho de buzinas) Aí pra 

resumir essa história, o Jesuíto sempre foi, mantive um bom relacionamento com ele, até que eu vim 

aqui pro Rio. No dia que eu fui à Brasília, acho que logo no primeiro dia, no avião, eu digo: “Ô, 

Jesuíto...!” O Jesuíto: “Ô, Fausto! Você aqui! Pra onde vai?” Eu digo: “Eu vou pra Brasília.”Ele disse: 

“Ah, você vai pra brasília? Então você vai lá pro meu apartamento.” Eu digo: “ E a sua família?” Ele 

disse: “Ah, a minha família, a minha mulher passou uma noite lá em Brasília, disse que não volta à 

Brasília nem por decreto. Não quer saber daquilo de jeito nenhum. Nunca viu cidade mais chata, mais 

horrível do que Brasília. De maneira que ela está aqui no Rio e não vai pra Brasília. De maneira que 

nós somos...” Aí ele já colocou no plural. “...donos de um apartamento que você vai ver. De quatro 

quartos, duas salas, o diabo... (ri) É uma coisa...” (interrupção da fita) 

 

 

Fita 12 - Lado A 

 

 

FS - ...(???)... 

 

WH - Peraí, que ele ia lhe dar as chaves do apartamento pra sempre que o sr. fosse a Brasília... 

 

FS - Quando eu fosse a Brasília, podia ir e tal... E eu digo: “E eu posso levar assim uma vez ou outra 

um colega?” Ele disse: “Pode levar um colega, não tem importância nenhuma!” De maneira que eu 

fiquei com uma base lá em Brasília, importantíssima, né? 

 

AA - Invejável, né? (ri) 

 

FS - Invejável. Uma super quadra, talvez a melhor de Brasília. Um apartamento, não tem exagero 

não, mas é um escândalo, um apartamento daquele. Bem, e aí eu... 

 

AA - E o conhecimento com ele veio lá da época que o sr. foi pra Natal, né? 

 

FS - Não, não. 

 

AA - Esse estreitamento maior foi porque o sr. ficou em Natal? 
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FS - É. É. Eu já conhecia ele na época,  ele se formou na Bahia também. Eu era, ele foi meu calouro. 

Eu me formei um ano antes dele. Mas eu fui à formatura dele. Aí eu já contei também, tava aqui no 

Rio. Me convidaram pra ir porque o Cardoso Fontes tinha sido... homenageado... 

 

AA - (?) 

 

FS - ...não pôde ir. Comprou as passagens e aí eu fui com o Isnar. Fomos lá pra Bahia e tal, etc... (ri) 

Mas, o Jesuíno sempre se mostrou um amigo total e completo. Contava coisas fantásticas, histórias 

do arco da velha! (ri) Tem lá de um...um... do Senado.  E ele me dizia que esses sujeitos são... é uma 

coisa horrorosa. Você nem queira saber as coi... 

 

AA - Ele contava pro sr. os bastidores do que acontecia lá. 

 

FS - É, é. As coisas que aconteciam de gozadas, curiosas e tal, etc. “Isso é uma indecência danada 

isso aqui.” Mas e ele sempre me convidava pra ir à boate com ele e eu nunca fui. Nunca fui porque 

não queria misturar uma amizade assim (??), digamos, ainda da época de estudante, com o negócio 

pra ir lá pra um night club daquele, negócio com deputado, senador... Eu não ia me sentir bem, né, 

não sou desse grupo nem tenho poder econômico. Todo mundo tava vendo que eu estava ali sendo 

financiado pelo Jesuíno. Uma coisa chata, né? 

 

AA - E ele por ser médico então, ele atuava... 

 

FS - Hem? 

 

AA - Ele por ter a formação dele como médico, ele atuava no Senado e na Câmara, com questões de 

saúde? Ele era um defensor, ele tava sempre atento a essas questões? 

 

FS - É, é, é. Ele gostava de conversar comigo e tal sobre essas coisas. Porque influenciava um pouco 

ele, principalmente nos problemas, nos interesses dos médicos de Saúde Pública. Ele defendia todos 

os nossos pontos de vista no Senado. 

 

WH - Dr. Fausto, e falando um pouco do Serviço de Saúde dos Portos, o sr. podia contar pra gente 

como é que se organizava o serviço? A estrutura dele, ele... Quantas pessoas trabalhavam lá em Rio 

Grande do Norte?... O sr. era diretor do Serviço dos Portos do Rio Grande do Norte. Quantos 

funcionários o sr. tinha, quais eram as suas funções, enfim... como é que se estruturava o Serviço? 

 

FS - O Serviço de Saúde dos Portos, tinha duas atividades básicas que eram: a visita às embarcações, 

fossem elas nacionais, estrangeiras, fosse da Marinha de Guerra, nós exercíamos, digamos, um certo... 

certa vigilância sobre essas embarcações diante da possibilidade de infestação de artrópodes, vindo 

não só do exterior, como de outros estados pro Rio Grande do Norte, porque nós mantínhamos uma 

barreira de proteção. 

 

WH - Quer dizer, no fundo era um setor estratégico para o controle de doenças, de chegada de 

doenças, né? 
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FS - É, é. De maneira que, existia, digamos, a... o comportamento de todo e qualquer navio que 

chegasse e a inspeção dos tripulantes. Eu acho muita graça quando me recordo dessa época, porque 

você quando assume o serviço, você quer cumprir a coisa rigorosamente dentro da lei. 

 

WH - Da lei. 

 

FS - Dentro da lei. Muito bem. De maneira que lá no Rio Grande do Norte, me lembro perfeitamente, 

os navios que chegavam, navio mercante, quase todos navios mercante, porque navio de passageiros 

praticamente não existia. Que era que nós..., que eu fazia? Chegava lá dentro, vinha o comandante e 

tal, etc... aí mandava formar a tripulação (?). Imagine! (ri) Formada a tripulação aí o comandante 

dizia: “Tem que ficar 4 ou 5 tripulantes na casa de marchas, não sei de que, isso e aquilo, que serão 

substituídos quando esse grupo ficar desligado da inspeção e eles então subirão porque ele nos 

apresentavava a lista completa dos tripulantes do navio. De maneira que era... (ri)  

 

AA - Um controle.... 

 

FS - É.  Controle rígido. De maneira que nós exigíamos, digamos, na época, os atestados de vacina 

que eles teriam que apresentar. Porque só podia saber se eles tavam com todos os atestados de vacina, 

mediante a apresentação visual de tripulantes e a documentação. (ri) De maneira que era um negócio 

danado. Fazíamos aaquela visita, depois nós íamos à enfermaria, pra saber se existia algum doente e 

isso e tal, pá. Enfim, era essa... 

 

WH - E o  sr. tinha funcionários pra fazer isso ou era o sr. mesmo que ia lá e via, controlava...? 

 

FS - Eu fazia... eu pessoalmente, fui inclusive, levando um médico, porque trabalhavam comigo, além 

4 médicos. Tinham... eram 4 médicos. De maneira que eu tinha que dar instruções aos médicos,  de 

como eu achava que a Saúde dos Portos devia se comportar. Era um trabalho danado. Isso, digamos, 

quanto a visita dos navios de cabotagem, nacional ou estrangeiro que chegasse lá no porto de Natal. 

Além disso tinha os navios da Marinha de Guerra. Esses navios da Marinha de Guerra, eles 

normalmente eram expurgados. Embora, esses navios que também chegassem lá no porto, eles tinham 

que mostrar o atestado de desratização.  

 

AA - Esses de cabotagem? 

 

FS - Esse de cabotagem, todo navio, ainda hoje, é obrigado a mostrar o atestado de desratização. E 

esse atestado de desratização tem a validade de um ano. Mas tem que ser inspecionado 

semestralmente. Porque se for constada a presença de ratos, eles devem ser desratizados novamente. 

 

WH - Isso são normas internacionais, né, dr. Fausto? 

 

FS - É.  São normas internacionais. 

 

WH - Que o Brasil seguia também, né? O padrão. 

 

FS - É, é. Que era obrigado a seguir. Era obrigado a seguir. É, mas depois a coisa, você vai ver, que 

se desmoralizou a tal ponto, que nós levamos aqui durante 2 anos sem desratizar nenhum navio. A 

coisa é uma vergonha. 
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WH - Que época foi essa? O sr. lembra? 

 

FS - Uns 6 anos atrás, 7 anos. Não sei se hoje eles estão desratizando esses navios. Eu tenho minhas 

dúvidas. Mas, bem, isso por um lado digamos, dos navios que aportam nos portos. Tem os navios de 

passageiro. O navio de passageiro, o passageiro é obrigado também a se apresentar na ocasião da 

visita, mostrando a documentação que é exigida, isto é, os atestados de vacinação são exigidos. Coisa 

que ninguém faz, o médico, principalmente nesses navios de dezenas, centenas, às vezes muitas 

centenas de passageiros, é de ir sistematicamente à enfermaria de bordo.Você faz a visita, quase 

nenhum médico quer ir (ri), o único médico que ia à enfermaria de bordo era eu. Por que a enfermaria 

de bordo? Porque só você indo à enfermaria de bordo é que toma conhecimento se existe ou não 

doente, enfermo. E saber qual é a enfermidade e tal, naquele navio, pra poder tomar as providências 

que fossem necessárias, caso se tratasse de uma doença... 

 

WH - Quer dizer, essa prática de ir na enfermaria dos navios, foi o sr. que instituiu na... 

 

FS - Eu não! Essa é de lei! Apenas que... 

 

WH - Não era cumprida. 

 

FS - Não era e talvez não seja cumprida. Mas qualquer pessoa de bom senso percebe que é uma coisa 

fundamental, é a presença de um médico, ou melhor, a ida de um médico à enfermaria. 

 

WH - E o sr. conseguiu manter essa prática durante toda a sua gestão? 

 

FS - Durante a minha permanência na Saúde dos Portos, eu nunca deixei de ir ̀ a enfermaria. E nunca... 

a não ser quando o comandante... porque quando o navio entra no porto, você olha que ele entra com 

a bandeira amarela. Aquilo é uma bandeira de quarentena. Aquela bandeira de quarentena só pode 

ser arriada com a autorização da Saúde dos Portos, do médico. Essa bandeira de quarentena, 

teoricamente, deve ser arriada depois do médico ir à enfermaria e constatar se existe algum caso de 

doença que exija que o navio fique em quarentena. Mas, com a sua experiência, você verifica que 

99,9 %, mesmo que exista doente a bordo, não são doenças quarentenais. Quer dizer que não são 

doenças que exija que o navio fique ao largo, enfim, sem que nenhuma outra autoridade possa 

penetrar. Eu, e 99,99 %, todas as autoridades, não só da polícia, como da alfândega, da emigração. E 

num país subdesenvolvido como o nosso, eram 4 embarcações que saíam das suas sedes pra fazer 

visita nesses navios. E todos eles sabiam quando o médico da Saúde dos Portos era eu. Porque eu 

subia e perguntava ao comandante se existia algum doente, né? Os comandantes também têm 

responsabilidade. Ele dizia: “Não, doutor! Tá tudo bem, etc...” E eu com a mão mesmo... 

 

AA - Mandava o vagaabundo trabalhar. (ri) 

 

FS - Não! Chamava o pessoal das embarcações para subir a bordo. E avisava o comandante pra o 

comandante mandar arriar a bandeira de quarentena na hora. Era a minha atitude, em 10 segundos eu 

resolvia esse problema. Todos os outros médicos... Vou dizer aqui em segredo. (ri) Eles botavam os 

15 minutos, porque a Saúde dos Portos tem 15 minutos pra ir à enfermaria, visitar a enfermaria, saber 

quais são as condições de bordo e tal, etc. O que é que ocorria? Eles não iam à enfermaria, eles iam 

à loja... do navio. Iam à loja do navio, faziam as suas compras, isso e tal. Quando ele encerrava as 
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suas compras, tudo guardadinho e tal, chamava o comandante e mandava arriar a bandeira. A 

alfândega sabia e isso e tal, etc. Tanto que, surgiram algumas complicações com outros médicos, não 

comigo. Comigo, ao contrário, eles fincavam o pé, meio insinuando, porque o sujeito da alfândega às 

vezes ia a mim, dizia: “Doutor, nós vamos fechar a loja. O sr. não quer comprar alguma coisa e tal, 

etc?” Você vê, dá uma autoridade imensa, né? Você fica inteiramente a cavaleiro. É evidente, quando 

chegava a época de fim de ano, eu ia à loja, comprava uns perfumes, umas coisas e outra e tal. 

Comprava umas coisinhas. (ri) Mas, com a autorização da autoridade que deve fiscalizar esse tipo de 

negócio, que embora não seja 100% correto, mas é aceitável, né? Bem, isso, digamos, (???) Quando 

cheguei lá em Natal, foi exatamente no período mais dramático, porque a guerra já estava, digamos,  

no final e centenas e centenas de aviões, vinham de Dacar e Acra, pra Natal. Pra de Natal ir pros 

Estados Unidos. Pra dos Estados Unidos, depois se deslocarem para o Oriente, porque a guerra contra 

o Japão ainda continuava, né? Continuou ainda, muitos e muitos meses. De maneira que, era um 

tráfego tremendo  de aviões que vinham de... de, da Europa via Dacar. Porque não existia ainda 

nenhum avião que tivesse autonomia de vôo, saindo da Europa e vir direto pro Brasil. Todos eles 

escalavam ou na Ilha do Sol ou Dacar ou Acra, que era... 

 

WH - Por quê? Foram mandados médicos sanitaristas pra Dacar e Acra, não foi? 

 

FS - É, foi. 

 

WH - O dr. Mário foi pra lá. 

 

FS - É, o dr. Mário foi pra Dacar e o dr. Conder, dr. Valério foi para Acra. 

 

WH - Pra fazer essa parte de controle...? 

 

FS - É. Pra fazer essa parte de controle... dos artrópodes dessas duas cidades. Mas a verdade é que 

eles, não tinham muita autoridade. Nem podiam ter, não é? Porque eles iam apenas como olheiro e 

serviam para nos informar que a infestação era válida, desses ou daqueles insetos. 

 

AA - E eles foram com autorização do governo dos Estados Unidos, né? Teve todo um processo de 

negociação, né? 

 

FS - É. Certo. Foram quando... 

 

AA - Mas nem isso fazia com que eles ficassem com um pouco mais de...  

 

FS - De autoridade. 

 

AA - ...autoridade? 

 

FS - Não. 

 

AA - Não? 

 

FS - E eu achei isso muito curioso. Porque a autoridade que os americanos nos dava, digo no sentido 

da Saúde dos Portos de Natal, referente aos aviões que vinham de Acra e de Dacar, é uma coisa... 
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Porque eu perdi ou retiraram daqui, as instruções que eram obrigatoriamente lidas da torre de controle 

lá de Natal, para os comandantes dos aviões que estavam sobrevoando o campo, antes de descer. E 

exigia que ele repetisse. Nessas instruções se dizia mais ou menos o seguinte: “ Que era considerado 

crime não sei que se algum comandante abrisse a janela antes, do avião ser liberado pelo Serviço da 

Saúde dos Portos. Os aviões deviam descer completamente fechado e aguardassem fechado o expurgo 

do Serviço de Saúde dos Portos. Era uma coisa dramática. Porque Natal, era quente, quente. E descia 

avião assim de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos e nós não tínhamos possiblidade... 

 

WH - Não tinha pessoal, né? 

 

FS - É. Tínhamos um bocado de pessoal, mas não tínhamos equipamento capaz de  saneamento, de 

expurgar todo avião que descesse e... 

 

WH - Porque aí não tinha exceção, né, dr. Fausto? Todo avião que descesse, tinha que ser... 

 

FS - Ser expurgado. 

 

WH - ...expurgado, que o sr. diz, é... 

 

FS - Expurgado é o seguinte: nós, eu até comprei um compressor  de 300... 300 amperes, não sei que, 

o diabo. Desses compressores fortíssimos, né? E nesse compressor, tinha uma mistura de tetracloreto 

de carbono, de DDT já no final porque é outra conversa, porque muitos forneceram DDT e pireto. 

Era pireto, tetracloreto de carbono... 

 

WH - Então os srs. ... 

 

FS - É. E quando o avião chegava, o guarda subia numa escadazinha, tinha um sinal cabalístico na 

porta, eles abriam e aquele jato do compressor com a porta pra impedir que qualquer inseto que por 

ventura existisse dentro do avião, pudesse sair com vida dali de dentro. Todos os guardas 

confessavam, diziam: “Doutor, o sr. não queira saber, nós chegamos nesse avião, a tripulação toda 

tava molhada de espremer, de sair suor. Porque... 

 

WH - Por causa do calor, né? 

 

FS - O calor. 

 

WH - O sr. tava contando. 

 

FS - E eles, não sei quantos minutos, eles... Nós nessa época já tínhamos recebido umas bombazinhas 

(devílbes?), eram... 

 

WH - Bombas como? 

 

FS - (Devílbes?). Era uma bomba com inseticida próprio para esse tipo de inseto. Aí o guarda entrava, 

“pssss”, expurgava aquilo tudo, tinha que demorar ainda, parece que dependendo do tamanho do 

avião, 2 minutos, 3 minutos ou 5 muinutos esperando (?). 
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WH - Hum. Esse (?) 

 

FS - E nas instruções dizia claramente que fato do avião ter tido um pequeno acidente, não justificava 

a abertura do avião. Tinha que esperar mesmo que houvesse... 

 

WH - Era rigorosíssimo, né? 

 

FS - É. Mesmo que houvesse pequenos ferimentos e etc, e isso absolutamente. Porque o receio que 

os americanos tinham de uma infestação, tinha era quase que (?). Era uma coisa... (ri) Eles ficavam 

apavorados. Se você falasse em...em  Anopheles, em...em... 

 

WH - No gambiae.  

 

FS - No gambiae. No Anopheles gambiae, ele... 

 

WH - Quer dizer, o receio partia muito mais deles do que do próprio governo brasileiro, né? 

 

FS - Ah, muito mais! Muito mais. Isto é, de nossa parte nós cumprimos rigorosamente o que o bom 

senso determinava quanto ao expurgo e à possibilidade de um inseto daqueles sair com vida de dentro 

do avião, isso não havia a mínima possiblidade, porque nós távamos ali em cima... né, com todo rigor. 

Bem, além desses aviões, o que mais me impressionou, o que eu achei mais bonito lá em Natal, não 

sei se vocês se recordam, era a chegada dos hidroaviões. De vez em quando chegava um hidroavião, 

de Dacar e Acra. E esses hidroaviões, eu acho que por questão de tempo, local, hora,... eles sempre 

chegavam à noite em Natal. E quando esse hidroavião sobrevoava o porto, saíam duas lanchas-

automóveis, dessas lanchas possantíssimas, isso e desenhava no rio Potengi a pista aonde esses 

hidroaviões deviam descer. Uma de um lado, outra do outro. Saíam aquelas lanchas: “sssss” e 

jogavam uma coisas fosforescente que levava uns 10 minutos iluminando... Era uma beleza! Era uma 

coisa tão bonita que a Base lá ficava assim de gente, inclusive de soldados do Campo de Parnamirim 

que iam lá pro rio Potengi, pra assistir a chegada desses hidroavões, orientados por essas lanchas com 

essas... 

 

AA - Sinalização. 

 

FS - ...esse negócio fosforescente. Era uma beleza! E nós expurgávamos também esses hidroaviões, 

mas era tudo de acordo com o figurino. 

 

WH - Eu ia lhe perguntar, em relação ao antigo diretor, né, o sr. tá falando de regras, de leis que 

existiam de controle no Serviço dos Portos e que o sr. cumpriu à risca, né? Uma era a da questão de 

enfermaria, né? E em relação à gestão anterior do Serviço dos Portos? O sr. fez mais alguma mudança 

que o sr. lembre? 

 

FS - Em relação...? 

 

WH - Ao antigo diretor, à antiga direção, aos antigos padrões, né? O sr. diz que tentou implantar essa 

idéia de ir às enfermarias dos navios, que era uma coisa que não se fazia, né?... O sr. conseguiu 

implantar mais alguma mudança nesse...? 
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FS - Eu não consegui implantar nem essa que eu lhe falei, porque eu... 

 

WH - Os médicos não iam...? 

 

FS - Ah,...  

 

WH - O sr. ia nas enfermarias,... 

 

FS - Eu ia. 

 

FWH - ...mas os médicos do Serviço não... 

 

FS - Não, não iam. 

 

WH - Não cumpriam. 

 

FS - Não cumpriam e o que é incrível é que a Saúde dos Portos funcionava como se não existisse 

rádio, nem telégrafos... Porque tudo que se passa a bordo, hoje como ontem, nós já sabíamos com 

uma antecedência grande porque o rádio e o telégrafo de bordo dos navios comunicava às autoridades. 

A nossa ida era quase que uma exigência boba sem sentido nenhum. Por isso que eu (?) em fazer as 

minhas críticas ao Serviço de Saúde dos Portos, é que a Saúde dos Portos funcionava como se não 

existisse o rádio nem o telégrafo. O sujeito chegar a bordo de um navio desses perguntar ao 

comandante se existe, de duas uma: ou o comandante não cumpre com a legislação internacional, que 

ele é obrigado a se comunicar, ou então não...(ri) Tanto que eu, lá em Natal, me lembro de um dos 

maiores medos que eu tive em minha vida, quando o comandante comunicou que tinha um tripulante 

passando muito mal e devia se dirigir ao porto de Naatal. Porque o navio quando sai, ele já tem a sua 

escala estabelecida e todos os portos, qualquer país do mundo, sabe que aquele navio vem de tal porto 

e vai pra tal porto. A não ser diante de uma emergência que exija que o navio peça autorização do 

Serviço local, que não está incluído na sua... 

 

WH -  Na sua rota, né? 

 

FS - É, na sua rota para atender uma emergência. De maneira que nós recebemos o comunicado de 

um navio e tal, etc. Isso já foi às 7 horas da noite e isso e aquilo, e eu aí resolvi ir visitar esse navio. 

Saí na lancha da Alfândega, porque a Alfândega é que tinha lanchas possantes, né? Que enfretavam 

mar bravio. Mas, eu fiquei aluciando, quando a lancha saiu do rio Potengi e entrou no mar, era uma 

coisa terrível! Eu digo: “Essa lancha vai afundar.” Eu me agarrei com um salva-vidas daqueles, fui 

pro fundo da lancha, agarrado ali, (ri) pelo menos eu fico agarrado nesse salva-vida, e vamos ver qual 

é o bicho que vai dar. E a lancha: pá, pá, pá... O navio tem que ficar a doze milhas... 

 

WH - ...da... 

 

FS - ...da costa. É uma questão internacional que ainda tem. Foi uma coisa terrível! Eu não sei como 

eu não morri. Até que a lancha chegou perto do navio, mas, para que eu tomasse a escada do navio, 

o navio tinha que se movimentar e ficar contra o vento para que eu pudesse pegar aquela escada que 

eles jogavam, escada quebra-peito. Não era escada que você subia de degrau em degrau, porque não 

tinha condição nenhuma. (ri) Aí jogaram uma escada, eu digo: “Eu tô perdido aqui!” Não é? Quando 
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o navio fica contra o vento aí é que o vento diminui e a posssibilidade da lancha encostar no navio 

aumenta. Encostou, me agarrei àquela escada, aí subo aquilo e pá, pá... Quando eu saltei no 

tombadilho do navio, eu digo: “Ah! Eu desse tombadilho só salto... (risos) 

 

WH - Em terra firme. 

 

FS - ...só salto daqui em terra firme. Não desço mais nunca daqui.” 

 

WH - Qual era o problema no navio? 

 

FS - O problema era um caso de apendicite aguda. De fato... 

 

WH - Ah! Mas não é transmissível, nem contagioso, nem nada. 

 

FS - Não. Não era o problema de ser apendicite. Isso pra mim não tinha importância nenhuma. Era o 

receio de que não fosse nada, eu aí tinha que dizer que era grave a coisa, porque o navio tinha que 

entrar no porto quando a maré permitisse pra eu desembarcar. Eu digo: “Eu quero...” Isso se não 

houvesse possibilidade do navio entrar no porto e tal, eu ia pra Aruba. Eu ia de navio... (risos) 

 

WH - Seu problema era desembarcar naquele momento. 

 

FS - É. Foi o maior medo que eu tive na minha vida. Coisa bárbara! Você não pode fazer idéia! 

Quando eu me vi toda a vida no navio, o comandante: “ Ah, e tal, doutor... Que situação terrível!”  

Eu digo: “É. Situação terrível...” 

 

AA - E já esteve pior. (rindo) 

 

FS - É. Já teve muito pior. Cheguei lá, como na Bahia dizia-se, o diagnóstico como esse sujeito faz... 

como é que eu ia dizer? Com o toque da bengala. Porque o sujeito chega já tá na cara qual é o 

problema. Ah, o problema, é o sujeito tem ser operado, quanto mais rápido melhor, né? 

 

AA - Vamos levar rápido! 

 

FS - Não. Mas tinha que esperar 4 horas ou 5 horas, porque tinha o problema da maré, da maré... Eu 

nunca mais saí num navio, pra deixar de ser besta, querendo bancar o valentão, o faz tudo... (risos) É 

uma coisa terrível!  

 

 

Fita 12 - Lado B 

 

 

FS - ...que é o que tem de mais interessante em Natal. 

 

WH - Não. Eu acho que... 

 

FS - Esgotou. 
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WH - Eu queria saber como é que o sr. veio afinal pro Rio. Pro Serviço dos Portos do Rio. 

 

FS - Eu vim... (ri) A Maria é que sabe isso direito, eu sei menos, porque ela... 

 

WH - Aí o sr. já era casado. No tempo que o sr. entrou pro Serviço dos Portos lá em Natal... 

 

WH - Era. Era. Eu era casado, aí eu... ela tinha muita vontade de vir aqui pro Rio.Vir pro sul. Porque 

ficava mais perto da família dela no Rio Grande do Sul, etc. Natal, qualquer coisa era um problema 

muito maior. E aí... 

 

WH - Ela tava grávida já? Esperando filho? 

 

FS - Não. Já tinha dois filhos. Os dois filhos nasceram quando eu estava lá em Natal.  

 

WH - Nasceram lá em Natal? 

 

FS - Não, nasceram em Maceió. Fomos pra Maceió, pra nascer em Maceió. Mas quando, surgiu a 

possibilidade de eu vir para o Rio, o pai dela era muito amigo de um ministro... Eu não sei, ela quem 

sabe. Quando ela chegar aqui, ela vai lhe contar isso direito (ri). E aí, o que eu sei é que esse camarada 

interferiu aí e tal, etc e isso. E até que um dia chegou um telegrama lá, me transferindo aqui pro Rio. 

E, tinha um médico lá também, que tinha muita vontade de assumir o Serviço de Saúde dos Portos, o 

Feijó, que era casado também com uma mulher, filha... filha não, irmã de um sujeito importante aqui. 

Eu sei que as duas coisas se somaram e eu vim aqui pro Rio. 

 

WH - Ele queria assumir lá em Natal, né? 

 

FS - É.  

 

WH - O Serviço dos Portos lá em Natal. 

 

FS - Serviço dos Portos lá em Natal. 

 

WH - O sr. veio substituindo quem aqui no Rio?  

 

FS - Eu vim aqui para o Serviço da Saúde dos Portos aqui do Rio. 

 

WH - Quem era o..., o sr. substituiu alguém nessa época? 

 

FS - Era Jacinto Cardoso, parece... Não sei. Não... Será que tem aí na minha ficha? 

 

AA - É. O Jacinto Cardoso a gente tem a referência dele em Salvador, na Bahia.  

 

FS - Hem? 

 

AA - A referência que a gente tem do Jacinto é dele na Bahia, dele em Salvador. Não tem referência 

dele na época que ele tava no Rio não. Não sei em que época ele foi. 
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FS - Sei. 

 

AA - Quem tava no Rio quando o sr. veio pra cá, ainda era, o diretor ainda era o Fábio Carneiro de 

Mendonça? 

 

FS - Não.  

 

AA - Já tinha alterado. 

 

FS - Era José Caracas. 

 

AA - Já tinha mudado. 

 

FS - Já. José Caracas era o diretor. 

 

AA - Então o sr. já veio pra cá em 46, né? 

 

FS - É. 

 

AA - O sr. chegou a ficar uns dois, uns dois anos lá no Rio Grande. 

 

FS - Mais!  

 

AA - Mais. 

 

FS - Mais de quatro anos. Eu fiquei no Rio Grande do Norte foi uns quatro anos. 

 

AA - Aqui já era o José Caracas, né? 

 

FS - É. José Caracas. Maria! 

 

M - Ham? Tô preparando um lanche.  

 

FS - Vem aqui dar uma explicação que eu não soube dar. 

 

M - Tá. 

 

FS - Como foi que eu vim de Natal pra cá? Você fez um pedido a quem? 

 

M - Ah! Pra lhe transferir? Eu fiz um pedido pra o ministro da Aviação, que era amigo do meu pai, 

ia muito lá em casa, me conhecia desde pequena. Me botava até no colo dele, que era o... ministro da 

Viação daquele tempo.  

 

WH - É Viação? 

 

M - É. Não é aviação, é Viação. Como era o nome dele? 
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WH - Da época do... 

 

M - Do meu pai... 

 

WH - ...do Getúlio, né? Já, o Getúlio já era presidente. 

 

M - Já. É, é. O Getúlio já era presidente. Era ministro da Viação do Getúlio. Ele era muito amigo do 

meu pai, porque o meu pai era da alta direção da Estrada de Ferro do Rio Grande do Sul. Que naquele 

tempo as estradas de ferro eram muito importantes. E ele era amigo dele, quando ia lá em Santa Maria, 

que o meu pai era chefe lá do material (?), do depósito, das oficinas. Tinha mais de 4 mil homens que 

ele era que tomava conta... 

 

FS - Concentro... 

 

M - É. Aí eu passei um telegrama pra ele dizendo assim, nem era isso nem nada, mas eu botei: 

“ Lembrando o pedido que lhe fez meu pai...” Ele nem sabia do pai, podia até que meu pai nem sabia 

dessa história ainda, viu? “... Lembrando pedido que lhe fez meu pai, hoje estou re...” Como é que eu 

botei no telegrama? “... relembrando para transferir o meu pai, o meu marido fulano de tal, daqui de, 

de do Rio de Janeiro para...” 

 

FS - Do Rio Grande... 

 

M - Do Rio Grande do Norte. 

 

WH - Era a sra. que queria vir pro Rio de Janeiro? 

 

M - Não. Era ele. Era ele, é. Eu até já estava querendo comprar uma casa lá. Eu não (??) eu me adapto 

em qualquer lugar. Tinha ido até ver uma casa pra comprar. Moramos lá, eu morei lá em 4 casas. 

Passei o maior trabalho da minha vida porque lá era época da guerra, estava cheio de americanos e as 

famílias até alugavam as melhores casas pras famílias dos americanos e pra os outros que chegaram 

depois, como... Foi uma coisa! A primeira casa que eu morei, eu só faltei ficar maluca. Saí de um 

palácio, que era a casa do meu pai, cada uma com um quarto, naquele tempo. Nós 5 filhos, uma 

maravilha, foi ele até que construiu, ele era engenheiro, o meu pai. Aí, pra ir lá morar numa casa 

incrível e assim a gente foi se mudando. Quando aparecia uma melhor, tal, se mudava. Aí nós já 

estávamos na 4ª casa. Eu aí já queria comprar uma casa! Já tava cansada de viver me mudando, né? 

(risos) Eu não queria vir, era ele. Eu ia me adaptando, né? Era pra ficar, eu ficava e pronto, paciência. 

Aí eu escrevi isso: “... pra ser transferido.” E aí ponto. Além disso, além desse pedido que eu fiz pra 

ele, aí ele me passou um telegrama respondendo, que estava tudo arrumado. Eu pedi pra outra pessoa. 

Foi dr. Stênio? Não? 

 

AA - É. Tinha um outro... 

 

M - É. Um que era militar. 

 

AA - O sr. Contou foi que o dr. Fausto queria ficar lá mesmo. 
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M - É. Eu acho que foi uma carta que eu escrevi pro tio Stênio. Mas quem conseguiu mesmo, foi esse 

ministro. Esse ministro, ele me: “A Mariazinha...” Só não botei Mariazinha. Ele só me chamava de 

Mariazinha. Me sentava até na perna dele. Ele almoçava muito lá em casa. Era, o nome dele era... 

Como era o nome dele? Outro dia eu ainda tava com o nome dele na cabeça. Mas agora eu estou 

assim, as coisas me fogem muito. Isso é a idade, sabe? 

 

WH - Eu não guardei, não guardei... 

 

M - O quê? 

 

WH - Eu não guardei o nome dele. 

 

M - Você não pode nem saber. Você não era nem nascida. 

 

WH - Não. Mas eu já estudei sim. 

 

M - Ah! Você já estudou? 

 

WH - É. Porque a gente estuda sobre isso. 

 

M - Ah! Porque vocês estudam isso. Era o... 

 

WH - Ele era ministro da Viação do Getúlio Vargas? 

 

M - Ministro da Viação e gaúcho, do Getúlio Vargas. O gaúcho lá, porque com o Getúlio... 

 

WH - Já com o Getúlio, o Getúlio já... 

 

M - Presidente. 

 

WH - ...presidente eleito, né? 

 

M - Presidente eleito. Não... 

 

WH - Não na época ddele... 

 

M - Nem sei se era na época em que ele era ditador ou não. Porque você deve saber melhor do que 

eu. Eu tô muito esquecida. Isso aconteceu em 1900... e 40... e... O (?) nasceu em 45, ele tinha 3 anos 

e o Flávio tinha 1. Em 1948, que foi (?)... 

 

WH - (falas superpostas) (?)  

 

M - ...Na época que ele já era eleito. É, porque o negócio do Getúlio... 

 

WH e AA - Não,  já era Dutra! 

 

WH - Era Dutra. Ele era de 51, só. 
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AA - Era Dutra. Dutra ficou de 46 a 50. Em 50 que Getúlio retornou. Então ele ainda era ministro de 

Dutra. 

 

FS e M - É. É. 

 

AA - Ele era ministro de Dutra. 

 

M - Daqui há pouco eu me lembro do nome dele. Se vocês não tiverem aqui, eu ligo pra você. Aí 

passei esse telegrama pra ele e assinei: “Maria Isair...” Que era o nome do meu pai, pra ele saber 

quem eu era, né? 

 

AA - Claro! 

 

M - Porque nessa altura eu acho que ele nem sabia que eu já estava casada. (risos)  

 

WH - SE seu pai não tinha feito nenhum pedido pra ele? 

 

M - Não! Meu pai nem ficou sabendo. Aquilo foi uma urgência urgentíssima. Porque o Fausto queria 

sair de lá e até eu fui olhar uma casa que tinham construído, muito bonita, de sobrado, pra gente 

comprar. Que era financiada pelo IPASE, eu acho. Né? Era. A gente só podia comprar coisa 

financiada naquela época. Nesse tipo de vida, né? E eu aí, nós tínhamos... eu fui até olhar a casa. 

Eram umas casas muito bonitas, de sobrado, umas casas finas, modernas. Numa avenida, viu, eu então 

tava vendo uma oportunidade pra uma coisa boa. E aí... 

 

FS - Um dia, essa última casa... 

 

WH - Por que o sr. queria voltar pro Rio, queria sair lá de Natal? 

 

M - Ele sempre, toda a vida, ele teve muita coisa aqui com negócio do Rio de Janeiro. Ele tinha cordão 

umbilical aqui, com essa Saúde Pública daqui. Que ele tirou esse curso na Oswaldo Cruz, né? Porque 

ele estudou lá. Ele tem todos os cursos da Oswaldo Cruz. Ele tem esse cordão umbilical preso, eu 

acho. E lá eu acho que era uma coisa que não tinha muita expressão pra os, pros estudos que ele fez 

de Saúde Pública, viu? Eu acho que era isso. 

 

FS - Porque aquilo lá (??)... 

 

WH - O quê? 

 

FS - Porque lá, aí era o fim, né, da minha carreira. 

 

WH - É. O sr. tinha parado ali, né? 

 

FS - É. Tinha parado. E lá não me interessava... 

 



 

 

 
 

199 

M - Tinha parado. (?) tinha dois automóveis com dois choferes. Ele era importante à beça lá. (risos) 

Eu só andava nm carro com chofer. Tinha um que era só pra viver na porta da minha casa pra eu ir 

pra onde quisesse. 

 

FS - Pra passear. 

 

M - Com os filhos. É. 

 

FS - É. (ri) Nessa época existia uma mordomia danada. E ninguém reclamava não. 

 

M - É. Eu, com a mordomia que o meu pai teve, eu até aproveitei. Às vezes a gente vê no cinema uns 

carros com aquela gente que pertence... um carro ligado na estrada de ferro, que é um salão quando 

entra, depois tem duas cabines, um corredor, um banheiro, depois tem uma cozinha com banheiro e 

um empregado. Meu pai tinha esse carro pra viajar. Andava ligado no coisa e a gente no trem, a gente 

viajava nele. Tava até escrito assim: “IMM”, que era a sigla do meu pai. Pra telegrama e tudo. E a 

gente viajava nele! Era uma maravilha, né! (risos) 

 

WH - Isso que é mordomia! 

 

M - “Olha as filhas do “IMM”, quando paravam os carros nas estações. (risos) Isso é que era 

mordomia! 

 

WH - Pois é! Mas o sr. dizia, dr. Fausto, que lá tinha se estabilizado a carreira, era isso? 

 

FS - É. Porque se eu ficasse (tosse), eu aí ficaria como chefe daquela inspetoria, até me aposentar. E 

eu sempre fui meio (?). Sempre desejei viajar, conhecer o Brasil. Como conheço, como pouca gente 

conhece o Brasil. Já viajei por todos os estados. Do Rio Grande do Sul, até o Acre, até o Amapá, eu 

conheço tudo isso em detalhe. Não é conhecer a capital não. Conheço a capital e o interior. Porque 

viajei no interior de todos esses estados.  

 

WH - É, o sr. sabe que isso já  outros sanitaristas já nos contaram isso, né? De como eles viajaram 

pelo Brasil, né? Isso era uma coisa da profissão, né, parece? 

 

FS - É. É. Era da profissão porque toda a Saúde Pública girava em torno das atividades do Ministério 

e desse pessoal que representava, digamos, os objetivos, os interesses, os programas traçados pelo 

ministro. E inclusive, pelos próprios. Porque os ministros eram impressionados pela nossa... nossas 

sugestões, não é? De maneira que eu... Basta que lhe diga que eu levei muitos anos, tendo na minha 

pasta um talão de requisição de passagem aérea. Era só chegar no aeroporto e “pum!” enfiei aquela... 

(ri) aquele talão de requisição, a gente viajava pra onde quisesse. Não tinha, não tinha problema. Era 

uma coisa formidável! (ri)  

 

AA - Já tinha mais autonomia, né? 

 

FS - É. É bem verdade que eu, talvez tivesse mais autonomia do que qualquer um outro médico do 

Ministério. E sempre... me destaquei nessa liberdade de decidir as coisas que achava justo, correto. 

De modo que nunca tive interesse de ordem econômica. Nunca. Nunca tive interesse de assumir, de 

ser diretor de Serviço. Aliás, eu já tive oportunidade de falar isso aqui. Porque, um diretor de Serviço 
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tem atribuições que não se ajustam à minha mentalidade. Quais são? São as duas coisas básicas: 

Primeira, são os cheques de despesa, de coisa e tal. (ri) Eu não quero me meter em... em despesa de 

coisa. Segundo, demitir, suspender e etc e tal, funcionário. Também não quero saber dessas histórias. 

Ao passo que, o sujeito ser de um Serviço, digamos que eu fui vários anos, como o DNERu, hoje que 

é a Sucam, não sei que, a iminência parda, e você decidir as coisas sem ter responsabilidade direta no 

manuseio desses negócios de emissão e de assinar cheque, de orçamento e coisa e tal... Eu podia fazer 

parte do orçamento para traçar linhas mestras nas despesas daquele órgão. Mas nunca assumir a 

responsabilidade de efetuar pagamento. Não gosto de efetuar pagamento de ninguém. (interrupção da 

fita) 
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Data: 11/04/1995 

 

 

Fita 13 - Lado A 

 

 

(barulho estranho em toda a gravação) 

 

WH - Hoje, estamos começando a 7ª entrevista com o dr. Fausto Magalhães da Silveira. No dia 11 de 

abril de 1995. Estamos presentes: Ana Beatriz Almeida, Cristina Barbosa e Wanda Hamilton. Dr. 

Fausto, a gente tava falando sobre a Inspetoria dos Portos, quando o sr. veio de Natal para o Rio de 

Janeiro. E aí o sr. tava nos falando desse documento que o sr. tem na mão. O sr. tava dizendo que 

veio pra cá com muito prestígio.  

 

FS - Certo. Eu tive um trabalho exemplar. Muito... sem querer fazer  um auto elogio, mas fiz tudo o 

que devia e que podia fazer, (?). De maneira que quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu julgava 

que fosse encontrar aqui, tudo aquilo que eu fazia lá em Natal, ainda mais aprimorado porque se 

tratava da sede. Muito bem. Acontece que o sistema aqui de trabalho era um pouco diferente. 

Primeiro, porque existia dentro da lei visitas prioritárias, tem as visitas das embarcações do porto, 

tem o que eles chamavam de uma visita normal, que o navio chega e o médico que está de plantão 

faz aquela visita e assunto do que dá. Mas existem tipos de visita quando o navio dá prioridade a 

outros que por ventura cheguem na mesma ocasião. É o que se chamava, ou se chama, não sei se hoje, 

ainda continua com esse mesmo sistema: “visita extrordinária”, “visita de emergência” e “visita 

especial de emergência.” Três níveis de visita. Um dando prioridade ao inferior sobre a hora da visita. 

É evidente que uma visita especial de emergência, que é o cúmulo, é que qualquer navio que estivesse 

no porto, aquele especial de emergência tinha prioridade. Por causa do pedido de visita e o pagamento 

que o ...o ... ... representante da companhia aqui, efetuava. 

 

WH - Eles pagavam o quê? 

 

FS - A visita. A visita era paga. Porque... 

 

WH - Hamm! A visita da Vigilância dos Portos era paga, os navios pagavam esse serviço. 

 

FS - É, é. Pagavam. É. O Armandão pagava. Pagava às 4 autoridades, não pagava só à Saúde do Porto 

não. Pagava à Alfândega, à Polícia, à Imigração e à Saúde dos Portos. Todas as três repartições 

recebiam... dentro da lei, não há nada de extraordinário nisso. 

 

WH - Mas esses recursos ficavam na Saúde dos Portos? 

 

FS - Não. Esses recursos eram transferidos, teoricamente, pra aquele médico que fez a visita. Mas, aí 

já tem uma pequena irregularidade, o Serviço do montante tirava 8% ninguém sabia pra quê. 

Digamos, se eu ganhasse hoje 50 mil cruzeiros ou 100 mil cruzeiros, 8 mil cruziros e tal... aquilo 

ficava pra ser administrado pela chefia. Essas visitas no porto, extraordinárias, como se chamavam 

de um modo geral, porque englobava todas elas, normalmente, eram realizadas pelo médico de 

plantão, que estava no plantão. Embora... 
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WH - Estava no plantão aonde? No serviço. 

 

FS - No Serviço. Porque o Serviço era na base do plantão. Seis horas de plantão. Ou o indivíduo 

trabalhava das 7 à 1 e de 1 às 7. Seriam esses dois horários. E o médico que estava de plantão, na 

barra, era que realizava a visita. Existiam dois médicos que se chamavam: médico (buzina) da barra, 

que era eu e médico de serviços extraordinários, extra, não era extraordinário, extra. Expurgo de 

navios, isso, uma coisa, aterramento de de uma parte e tal, etc. Muito bem. De maneira que, o médico 

da barra, e ele realizava esses serviços extraordinários e registrava numa tabuleta que existia lá no 

Serviço, dizendo a hora que o navio chegou e isso e tal, pá, pá, pá. E ninguém se preocupava em 

realizar não só as suas visitas como qualquer uma outra visita, porque o rateio era feito irmamente, 

digamos assim, por todos os médicos que trabalhassem no porto. Tá entendido. Eu, logo que cheguei, 

verifiquei uma coisa estranha, é que, de um modo geral, todos os médicos tinham um grande interesse 

de visitar os navios. Seja qual for o navio: o extraordinário ou sem ser extraordinário. Eu por exemplo, 

como lhe disse, tinha um plantão, que era o plantão... da barra, quer dizer que... 

 

WH - O plantão da barra é o quê? Dr. Fausto? 

 

FS - O plantão da barra é o médico que faz a visita dos navios.  

 

WH - Ah, tá! 

 

FS - E o outro médico é o médico que ficava para atendimento de outro tipo de atividade inclusive 

expurgo. Fazia expurgo de navio, tudo isso, dava uma orientação. Enfim, ele ficava nessa missão. E 

às vezes até, quando se tratava de uma visita extraordinária, que exigia uma permanência muito 

demorada do médico, embora ele não fosse médico da barra, ele faria, fazia a visita para também não 

retardar tanto, aquele navio que não podia ser despedido de visita extraordinária. E eu, achei muito 

curioso que os médicos tivessem tanto interesse em visitar os navios. Quando você tá na linha fogo, 

tá sujeito a um episódio desagradável, (ri) desde que você possa se esquivar e aquilo não causa 

nenhuma preocupação no Serviço, porque tem gente solícita pra fazer aquele tipo de trabalho, eu ia... 

como médico, eu estava de barra, mas o outro médico: “Ô dr. Fausto! Você vem? Eu vou lá e etc, 

visitar o navio.” (ri) Porque tinha lancha, o sujeito saía... É uma vergonha! Um país pobre como o 

Brasil, 4 lanchas se dirigiam para o navio. Porque cada repartição dessas tinha uma lancha. (ri) É uma 

coisa fantástica, né? Lancha da Saúde dos Portos, lancha disso e tal, etc... Eu olhava aquilo e dizia: 

“Eu...” Eu que vim de um serviço relativamente pobre, mas de grande eficiência, quando vi aquele 

esbanjamento, aquela coisa... 

 

AA - Ficava impressionado com o desperdício, não é? 

 

FS - É. Bem. E eu, fui passei 10 dias, 15 dias, 1 mês, tal, aquele negócio, sem praticamente realizar 

circuito, um colega me disse: “Olha Fausto, eu acho bom você se (?) porque amanhã vão dizer aí que 

você não quer trabalhar.” E eu: “Tá bem!” E aí fui indo para as visitas dos navios. Aí surge a primeira 

coisa, (ri) que eu entro no navio, dentro do meu esquema, libero... Aliás eu tinha dito isso no mês 

passado. Logo que eu chegava a bordo do navio, embora a Saúde dos Portos, tivesse 15 minutos pra 

mandar descer aquela bandeira, você pode olhar qualquer navio que entre aqui no porto tem uma 

bandeira amarela, que é a bandeira de quarentena. Enquanto aquela bandeira amarela não desce, a 

não ser a Saúde dos Portos, nenhuma outra autoridade pode entrar naquele navio. Salvo o prático, 

porque muitos navios permitem prática. Aí entra o prático no navio, mas aquele prático também tá 
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sob a jurisdição da Saúde dos Portos, ele só pode sair quando a bandeira descer. (ri) E eu, cheguei vi 

aquele negócio, logo na segunda, terceira visita, verifiquei que o que eu devia fazer pra dar mais 

agilidade ao serviço, era mandar as minhas autoridades subirem a bordo do navio. Por que eu  vou 

esperar 15 minutos? (?) se ela atrasar 15 minutos a visita dos navios. Este comandante do Porta (?), 

porque eu era recebido no navio que tinha comandante, era o comandante era obrigado a receber o 

médico. Quando tinha médico também a bordo do navio, era o médico e o comandante. Os dois. Subia 

a bordo e tal e aí o sujeito fazia a pergunta clássica, se existia algum doente a bordo, se não existia. E 

se existisse um doente, o que era. Aí o médico dizia que era uma coisa tal e isso e aquilo... E 

posteriormente, eu, como disse aqui, sempre ia à enfermaria. 

 

WH - Isso o sr. continuava fazendo aqui no Rio, esse procedimento? 

 

FS - É, certo! Eu quando engrenei pra fazer visita, segui esse procedimento e senti (ri) que foi um 

certo tumulto na Saúde dos Portos. Por quê? Eles tinham uma ficha, eu digo eles, aqueles que 

representavam interesses econômicos e tal dos navios em que havia um comércio ou um contrabando 

ostensivo que permitia ao nosso guarda comprar grande quantidade de material. Principalmente era 

perfume, perfume francês, e curioso, e material de odontologia. Porque esse material de odontologia 

era um material altamente sofisticado e caro . Não era barato não. Aquilo era um negócio... E aí, eu 

fiquei naquele jogo e tal, etc... Eu digo: “Eu, (bate na madeira) vou imprensar essa gente aqui 

comigo.” De maneira que, quando eu entrava a bordo do navio com um guarda, principalmente com 

um guarda, que era o chefe dos contrabandistas. Me lembro até do nome dele: Romiro. É, esse guarda 

Romiro era o chefe dos contrabandistas. Eu entrava, ele comumente falava comigo e ele... da primeira 

vez ele escapou. Da segunda, eu digo: “Olhe, seu Romiro, o sr. espere aí porque eu tenho um assunto 

com o sr.” Essa gente era tão danada, sabe qual era a resposta que ele me dava? Principalmente quando 

nós nos dirigíamos pra mesa, pra receber a documentação do navio, dizia: “Doutor! Eu preciso ir ao 

banheiro.” (risos) O que é que você podia fazer, né? Podia fazer alguma coisa? Quando o sujeito disse 

que precisava ir ao banheiro! 

 

WH - O sr. não podia proibir ele... de fazer as necessidades fisiológicas, né? 

 

FS - Não podia, é. É... De maneira que, era aquela batalha, aquela coisa e tal. Mas nós sentávamos 

numa mesa, vinham... principalmente navio americano, esses navios... esses americanos, são muito 

ousados e isso e tal, etc. E gostam de desmoralizar as autoridades. Eu vim a saber que havia uma 

tradição lá, que existia... digamos, 80% dos navios, davam às autoridades um pacote de cigarro. 

(buzina) Entre dar um pacote de cigarros e jogar um pacote de cigarros, há uma diferença muito 

grande, né? Se um sujeito guarda, você: “Tá. Quanto é que tá um pacote de cigarro?” Da posse dele,  

“Obrigado e tal, etc!” O sujeito guarda e tal. Agora, se o indivíduo aparece na porta e pá, pá. Isso é 

diferente, né? Aí o não tem jeito, isso só aconteceu duas ou três vezes, porque a coisa se espalha logo, 

quando ele jogou o pacote de cigarros eu peguei aquilo e: “pá!” devolvi... (risos) É, devolvi e na 

porrada, né? Aí foi aquela confusão, aquela coisa e tal, etc. Resultado: é evidente que a minha atuação 

foi criando problema. Problemas em cima de problemas. Eu, que quando cheguei no primeiro mês, 

segundo mês, o diretor do serviço que era o Caraca, ele: “Tá, dr. Fausto, suba aqui pra conversar...” 

E conversava comigo e isso e aquilo, sobre coisas de serviço, coisas lá de Natal... o que é que se fazia, 

como se fazia... Mas com o passar de um mês, dois meses, três meses, eu verifiquei que ele já não 

queria mais conversa comigo. Eu digo: “O negócio tá esquentando aqui.”(ri) Aí, (tosse) eu fiquei 

numa situação um pouco difícil, porque se criou... um médico que era muito ligado a eles, dr. 

Carvalho, Bulhões de Carvalho... Carvalho Mendonça. 
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WH - Carvalho Mendonça? 

 

FS - É. Carvalho  de Mendonça. Esse. Já ouviu falar? 

 

WH - Não. 

 

FS - É até um nome de uma família importante, tradicional, né, esse médico. E aconteceu uma coisa 

dolorosa, depois eu conto, com esse médico. Esse médico Carvalho de Mendonça. Ele aí resolveu 

que eu não estava (??) e inteiramente despreocupado, porque havia uma tradição que quando um 

médico convocado pra fazer uma dessas visitas extraordinárias num... onde estivesse, poucos eram 

aqueles que não estando dentro do plantão dele, a não ser à noite, de madrugada, comparecesse pra 

fazer a visita porque sabia que o médico de plantão na barra, fazia aquela visita. Compreendeu? 

 

AA - Hum, hum. 

 

FS - Bem, de maneira que, nem você ficava preocupada de saber que você era a primeira da escala 

porque você olhava: “Ah, chega um navio hoje às 3 horas da tarde, isso e aquilo e tal... Uma visita 

extraordinária.” Mas, você tinha a segurança que aquele médico fazia a visita. Acontece que, esse 

Carvalho de Mendonça, pra criar problema, retardou a visita. 5 minutos, 10 minutos, tal e etc... Enfim, 

eu soube, depois no dia seguinte. E quando já estava esgotando o prazo, porque também tem um prazo 

dentro daquele horário de visitas extraordinárias, senão o sujeito perde aquele privilégio de uma visita 

extraordinária. Ele aí foi, no dia seguinte, (tosse)  tinha lá uma nota do chefe dizendo que eu não tinha 

comparecido ao meu serviço e isso e aquilo... Eu achei aquilo estranho! É pena eu não ter encontrado 

esse documento. Eu aí o que fiz? Fiz um levantamento dos últimos 6 meses e provei por “a” mais 

“b”, que nenhum médico comparecia dentro do horário normal de visita, desde que ele não estivesse 

de plantão, pra fazer a visita que ele estava escalado, uma visita extraordinária ou especial de 

emergência, ou emergência. Mas, eu não estava entendendo aquilo. Então, eu concluí, digo: “Bem, 

se houve falha, foi falha do médico...” 

 

WH - De plantão. 

 

FS - ...de plantão, que não compareceu de acordo com as tradições de cordialidade e tal, que sempre... 

“Embora esse sujeito já estivesse mais ou menos brigado comigo. Mas eu não ia aceitar essa briga, 

(ri) principalmente numa ocasião dessas que eu tinha que explicar a coisa direito. A coisa foi tão bem 

explicada porque o diretor, o Caraca, já pretendia nessa ocasião, me dar uma cacetada, (ri) pensando 

que eu era algum idiota, não sabia me defender. Bem, mas aí ele engoliu aquiloe não, não foi adiante. 

WH - Mas os seus desentendimentos com o Caracas, eram por causa dessa coisa do contrabando, dos 

seus métodos de trabalho...? 

 

FS - É! Por causa disso. Por causa disso. E depois... chegaram a esse ponto. 

 

WH - Ele também tava envolvido nessa coisa? 

 

FS - Tava envolvido! Ele estava envolvido recebendo presentes. Não creio que ele estivesse 

envolvido, digamos, na partilha dos ganhos. Mas, eu tive conhecimento que ele, toda vez que chegava 

um navio francês... Porque esse Romiro, era só ele que visitava os navios franceses. Porque o navio 
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francês  era o navio que existia o maior... possibilidade de contrabando. E ele, como era um 

funcionário muito vivo, já dava a relação do que ele desejava ou esse navio de volta... já trazia 

encomenda dele toda pronta e tal, etc. Havia uma confiança mútua, né? O sujeito dizia: “Tantos (??),  

não sei que, Cristian Dior etc.”(ri) Esses perfumes franceses de alta categoria. Aí, eu vim a saber que, 

todas as vezes ele pegava um vidro daqueles e levava pro diretor. E o diretor (ri) (??), né?... achava 

aquilo normal, etc. De modo que o diretor ficava tão danado comigo, que começou a querer me agredir 

com gestos. Eu vim embora e tal, etc e isso. Você conheceu a Saúde dos Portos, né? Fica ali na Praça 

XV. Não conhece não? 

 

AA - (?). 

 

FS - No prédio tem o Cassino da Aeronáutica, junto tem aquele prédio e tal , que é  um prédio 

interessante e tal. Ali é a Saúde dos Portos. O gabinete dele era lá em cima. E tem aquela escadazinha 

que leva à lancha. Quando eu chegava ele olhava aquilo, fazia assim. E eu aí respondia com... 

 

WH - Ele tapava o nariz? 

 

FS - É. E eu aí respondia com gestos imorais. (risos) A coisa chegou a esse ponto! 

 

WH - Nossa! 

 

FS - Uma coisa! Você imagina um diretor de serviço assim... a coisa lá tava pegando fogo! 

 

WH - O sr. dizia que o sr. explicou que o sr. não devia ter ido naquele dia, por conta daquele atraso 

do médico de plantão... O sr. tava contando do... que o sr. provou por “a” + “b”... 

 

FS - É. Provei por “a”+ “b”, que não podia ter comparecido, porque existia uma tradição no Serviço 

que todo médico de plantão da barra executaria esse tipo de serviço. Se ele não tivesse condições, 

tinha um outro médico, senão dois médicos, pra que um terceiro médico pra fazer uma visita? Podia 

haver uma exigência e ele fosse realmente médico que fizesse a visita e que recebesse as vantagens. 

Mas se existia essa tradição, não sei porque eu deveria comparecer a uma visita dessa. Mas, a coisa 

foi esquentando, né? Foi esquentando, esquentando, o diabo... e eu... 

 

WH - Mas essa história o sr. não teve problema então, quer dizer, com essa questão? 

 

FS - Não. Essa questão morreu aí, porque verificou que ele não tinha argumento nenhum. Qual era o 

argumento que ele podia ter? Se eu tinha toda documentação de lá, dos médicos que tinham feito 

visitas, indiferentemente pra todos. Mesmo que um não tivesse simpatia por esse ou aquele médico, 

aqilo era uma tradição no porto, não havia porque eu me apresentar pra fazer uma visita, a não ser 

que fizesse parte daquela gangue e tivesse um interesse pessoal de visitar aquele navio para obter 

alguma vantagem. Só podia ser interpretado desse modo. Bem, e aí a coisa toda foi esquentando, 

esquentando... e, eu sou nordestino, né? Fui obrigado a andar armado. Andava armado. Você imagina, 

um sujeito numa lancha daquela, muitas vezes era obrigado ir à meia-noite a bordo do navio, tinha 

que tá atento, não é? Se eles não quisessem me pegar no porto, podiam me pegar no meio da baía de 

Guanabara, me jogavam dentro do mar e aí diziam que tinha sido um acidente. 

 

AA - Ficando um clima cada vez mais insuportável, né? 
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FS - Não...o clima... 

 

AA - E aí na relação com os guardas também, devia ser uma coisa muito complicada. 

 

FS - É. Principalmente com esse guarda. 

 

AA - Com esse Romiro que o sr. já se referiu, né? 

 

FS - É. Com esse Romiro que era o chefe... tinha um outro que era meio lá meio cá. Mas eu, nunca, 

digamos, esse negócio de receber uma benfeitoria a bordo, se o guarda recebia, o problema é dele! 

Eu não chegava ao ponto de exigir que ele não recebesse. Não. O melhor comportamento é o meu 

comportamento. Principalmente num serviço em que eu não sou diretor, né? Eu tenho o meu 

comportamento, não é? O dos outros a gente tem que medir tudo isso... pra não cometer injustiça e 

nem criar uma animosidade geral. Eu sabia perfeitamente, que esse negócio de cigarro era uma coisa 

tradicional, que já vinha há dezenas de anos. E, às vezes faço pilhérias que... (ri) fixas, né? Existia 

logo na entrada, antigamente, na primeira salazinha, era aonde eles  faziam os seus negócios com 

pessoas que iam lá pra comprar cigarro, pra comprar perfume, pra comprar isso... Embora, os 

perfumes de um modo geral, aqueles já fossem encaminhados pras grandes lojas daqui do Rio de 

janeiro. Não era coisinha pra vender... (?). E aí eu apelidei de “armarinho”. O “ar marinho”, eu 

querendo... (risos), eu querendo fazer referência ao ar que nós respirávamos lá no porto. Porque era 

ar marinho, né? Mas o ar marinho que eu estava fazendo referência, era a loja de contrabando. 

 

AA - De contrabando. 

 

FS - É. Muito bem. A coisa foi indo, foi indo, foi indo... até que um dia, (??) um sábado, eu tava no 

plantão só, porque sábado e domingo só ficava um médico de plantão, de rodízio. Aquilo era de 

rodízio, aliás o rodízio era direito, o sujeito não podia reclamar porque era, ou era de 7 da manhã à 1 

da tarde ou de 1 à 7 da noite. 6 horas. 

 

WH - À noite não trabalhava ninguém, pra receber os navios? Noturnos? 

FS - Não. À noite o indivíduo era notificado, porque ele só podia pedir visita, embora o médico saísse 

às 7, mas o pedido de visita extraordinária à noite, tinha que ser encaminhado até 6 horas. De maneira 

que, às 6 horas, o médico que estivesse engatilhado pra fazer uma visita dessas chapas, dessa maneira 

de interesse, ele telefonava pra saber, às 6 e 10, 6 e 15, se tinha algum pedido e que ele... 

 

AA - E iria que comparecer se tivesse, né? 

 

FS - ...teria de comparecer se tivesse. 

 

WH - E quantos médicos, dr. Fausto, trabalhavam noRio, na Inspetoria no Rio? 

 

FS - Não sei. 

 

WH - Era um número muito grande ou era uma coisa mais ou menos pequena? 
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FS - Era um número menor do que eu lhe posso informar, porque existiam dois tipos de médicos de 

lotação. Existia lotação lá no porto e uma lotação no aeroporto. Os médicos que trabalhavam no 

aeroporto, não misturavam com seu regime de trabalho, as suas coisas, seus horários e pá, etc... era 

outro problema que eu não quis me meter naquele lugar, porque a coisa era danada pelo que eu vi. 

Aí, eu me omiti, não fui convocado, né, (ri) porque é que eu ia puxar mais barulho, né? 

 

AA - Já tava bom, né? (ri) 

 

FS - É. Já tava... 

 

AA - Já tava o suficiente. 

 

FS - (ri) Já tava com a dose suficiente. De maneira que eu aí, como estava dizendo, passei a andar 

armado. Não podia deixar de me defender, não é? Eu posso não derrubar ninguém, mas pego, se eu 

pego é porque eu tenho experiência. Bem, nisso tava fazendo referência a um sábado ou domingo que 

eu estava de plantão. Um calor! Você não tem... aquilo não tem um movimento, não tem nada e tal. 

Você ficar 6 horas ali. Quando tem sempre um serviço, um navio pra você visitar... você... 

 

AA - O tempo passa... 

 

FS - É o tempo passa... 

 

AA - ...sem nem sentir, né? 

 

FS - É. Sentindo pouco. Mas, você sem nada disso é, você ali... eu, peguei uma cadeira, uma poltrona 

e ali... Você, é você que conhece, né? 

 

WH - Eu conheço ali. 

 

FS - Tem aquela escada, tem aquele portão, né, ali na entrada. Eu peguei e coloquei essa cadeira ali, 

pra tomar uma frescazinha ali, uma coisa e ver o movimento. Mesmo porque, a nossa sala era muito 

quente porque pegava o sol da tarde. Do outro lado era o lado mais fresco. Quando eu estava ali 

sentado, aí vejo diretor e o vice-diretor, pararam o carro lá embaixo e se dirigiram pro Serviço. E eu 

fiquei lá na minha cadeira, né? Quando ele passou pela minha cadeira, sabe o que ele disse? “Vá pra 

sua sala!” (ri) Eu me levantei e disse: “Repita!”, mas certamente ele viu que eu já estava nas últimas 

conseqüências, né? De maneira que, nessa época eu já andava armado. Tava com...  Mas... era ele, o 

Caracas e o Moacyr Figueiredo...  

 

 

Fita 13 - Lado B 

 

 

WH - Era o.. Caracas  e o Moacyr... 

 

AA e FS - Moacyr Figueiredo... 

 

AA - ...que era o chefe da... 
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FS - ...que era o chefe da Circunscrição. Chefe, chefe imediato meu. Porque o outro era o diretor 

geral. O Caracas era diretor do Serviço. 

 

WH - A nível nacional? 

 

FS - Nível nacional. E o Moacyr Figueiredo era o chefe regional. Era o chefe da... 

 

WH - Chefe da Inspetoria. 

 

FS - ...da Inspetoria. Da Inspetoria. Era o que tinha sido lá em Natal. 

 

WH - Lá em Natal.  

 

FS - Chefe da Inspetoria. Aí o Caracas saiu com essa: “Vá pra sua sala!” Eu me levantei e disse: 

“Repita!” (ri) Ele ficou assim meio desorientado e aí seguiu aquele corredor grande e eu atrás dele. 

Eu fiquei alucinado! Eu confesso que se ele dissesse qualquer coisa, eu não ia atirar não, eu metia o 

braço nele, que ele era mais velho do que eu... não tinha... E o Moacyr também era uma pessoa sem 

preparo físico nenhum. E eu, eu era mais ou menos em forma. Tava mais ou menos em forma. Nadava, 

corria na praia, fazia exercício, né? Eu digo: “Eu pego esses dois sujeitos aqui, arrebento eles... (ri) 

todos dois.” Mas ele se dirigiu e subiu ou ainda subiu... Você conhece bem aquilo. Tem aquele 

primeiro lance e tem o outro lance que vai pra lá. Eu ainda subi o primeiro lance, fiquei olhando e 

eles... 

 

AA - Subiram. 

 

FS - ...Subiram. Muito bem. Que coisa! É assim que um indivíduo muitas vezes se desgraça, acontece 

uma tragédia, uma coisa e tal. Sem culpa, sem coisa alguma. É inadmissível, né, que um funcionário 

receba uma advertência de um chefe nesses termos, né? (ri) Não sou moleque nem coisa alguma. Aí, 

desci, tinha subido aquele lance de escada, fui pro portão novamente, sentei na minha cadeira e fiquei 

esperando que eles descessem ou que eu fosse chamado pra uma outra atividade, né? Eu digo: “Eu 

quero ver eles passarem aqui, aqui vai ser pior pra ele porque se eu der um pontapé nele, ele cai nessa 

escada aqui, é capaz de morrer. É bom não vir pra cá.” E fquei lá. Felizmente, fiquei, fiquei, fiquei... 

Pelas tantas, eu olho assim: lá vêm os dois, descendo aquele lance de escada. Eu digo: “É agora!” 

Mas aí desceram, foram lá pro fundo. Porque no fundo tem outra escada no fundo que permite que o 

indivíduo saia do prédio sem, sem passar pela porta da frente. Quando aconteceu isso, eu digo: “Eles 

são uns bobocas, (ri) etc... Não tiveram coragem nem de passar aqui”. Aí foram lá e tal, pegaram o 

carro... um preto que era motorista deles e pá, foram embora, não tiveram coragem de passar na porta 

onde eu estava. Resultado: se desmoralizaram, né? Coisa lógica. Muito bem. Depois disso, uns meses 

depois, etc, surgiu um negócio com o meu boletim de merecimento. 

 

WH - Boletim de? 

 

FS - De merecimento. Hoje não existe mais isso, né? Não existe mais pra funcionário. Antigamente 

existia um boletim de merecimento que o chefe respondia uns 25 quesitos sobre o comportamento do 

funcionário para saber se ele podia figurar na lista de promoção... 
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AA - Ah, pra fim de promoção... 

 

FS - ...por mereci... 

 

AA - ... por mérito, né? 

 

FS - É. Por mérito. Eu então... aí, juntou uma porção de coisa e tal, etc... Foi isso que eu achei. (ri) E 

aí ach... 

 

AA - Esse aí é o... tá. 

 

FS - Isso aqui... 

 

AA - Esse documento que o sr. tá na mão? 

 

WH - Esse documento que o sr. tem é o boletim de merecimento? 

 

FS - Não! É a resposta que eu dou a uma porção de respostas não dadas por ele... 

 

AA - No seu boletim. Ah, tá! 

 

FS - ...no meu boletim de merecimento.  

 

AA - Foi como o sr. argumentou contrariamente ao que ele tinha colocado no boletim. 

 

FS - É. Eu vou ter que começar por aqui, por trás na mesa ali, você vai ler... ... (ruído de papel) 

 

AA - “Excelentíssimo sr. chefe da Inspetoria do Porto do Rio de Janeiro.” 

 

FS - Que era o Moacyr Figueiredo. 

 

AA - O Moacyr Figueiredo, né? “Fausto Magalhães da Silveira, médico sanitarista, classe “k” do 

quadro do Ministério da Saúde, lotado nessa Inspetoria, onde eu tenho exercido bem de acordo com 

o decreto 32015 de 29 de dezembro de 1952, artigo 50, parágrafo 1º, pedi reconsideração do 

julgamento de vossa senhoria, expresso no seu boletim de merecimento correspondente ao último 

semestre de 1954. A simples leitura do boletim, demonstra de maneira inequívoca, assistir ao 

requerente razão ao que pleiteia, pois que ficam patentes discordâncias nas respostas aos quesitos, 

realçando um apressado e não fiel julgamento. Bastando para tanto, observar seu flagrante contraste  

entre as respostas aos quesitos consignados com S e os que assim não o foram. Solicito à vossa 

senhoria que se digne de reconsiderar o julgamento feito a fim de conferir ao requerente e em todos 

os quesitos do referido boletim de merecimento, os pontos máximos a que se julga com direito. Nesses 

termos, pede deferimento, Rio de Janeiro, 5 de maio de 1955, Fausto Magalhães da Silveira.” 

 

FS - Aí vem a resposta dele. 

 

AA - É. “O peticionário requere reconsideração do julgamento por mim expresso, boletim de 

merecimento relativo ao 2º semestre que assumiu em 1954. Com fundamento no artigo 50 do decreto 
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já citado acima, que dispõe: dentro de 120 dias, poderá o funcionário pedir reconsideração do 

julgamento expresso no boletim de merecimento à autoridade que o houver expedido. Informa o órgão 

próprio que o requerente dê uma entrada no prazo legal. Alega o peticionário: a simples leitura do 

boletim demonstra de maneira inequívoca, assistir ao requerente razão no que pleiteia, pois que ficam 

patentes discordâncias nas respostas aos quesitos, realçando um apressado e não fiel julgamento, 

bastado para tanto observar-se um flagrante contrastre entre as respostas aos quesitos com S e os que 

assim não o foram. O requerente não aapontou os casos de discordância a que alude, limitando-se a 

uma vaga e imprecisa afirmação de contrastes existentes entre as respostas. O boletim contém 

quesitos que se referem: ora a simples execução das tarefas que se impõe ao funcionário, ora a sua 

atitude com relação às pessoas dos seus chefes e dos seus colegas. O que se verifica do boletim, cujo 

jul..., cujo julgamento o interessado inque..., inquere de contraditório, é que foram respondidos com 

S os quesitos relativos à sua capacidade funcional, a qual não sofreu restrições dessa chefia. Os 

quesitos porém, que dizem respeito à cooperação ou bom entendimento com os colegas e com os 

chefes, tinha de ser respondidos com M ou N, ...  

 

FS - ...mais ou menos assim, né? (Falas superpostas) 

 

AA - “...para poder expressar com exatidão a sua atitude em serviço. Se entre as respostas dadas aos 

quesitos, o requerente alega discrepância, essa não é do boletim, mas do seu próprio modo de agir no 

desempenho de suas funções. No julgamento do merecimento do requerente, essa chefia não poderia 

deixar de consignar com pesar seu, as notações dos números: 2, 3, 13 e 16; porque de outro modo 

falseariam o espírito do boletim e a própria realidade. Muito mais me agradaria, sem dúvida alguma, 

consignar ao mesmo tempo que as qualidades de inteligência e capacidade que lhe foram atribuídas, 

também as outras condições constantes do boletim. Mas que, infelizmente, faltaram. Essa chefia 

consignou as notações dos quesitos: 1, 5, 6 e 24; porque esses elementos estavam relacionados com 

a atitude pessoal do requerente. Nessas condições, baseado em fatos concretos dos quais possuo 

documentos e testemunhos...” 

 

FS - (ri) É... Isso é que é... (falas superpostas) 

 

AA - “...proferi a minha decisão...” 

 

FS - ...documento e testemunha. (falas superpostas) 

 

AA - “...que não foi um apressado e não fiel julgamento, mas uma decisão justa e real., pelo que 

indefiro a petição supra. 10 do 05 de 1955, Dr. Moacyr de  Figueiredo, chefe da Inspetoria do Rio de 

janeiro.” 

 

FS - É. Bem, aí tem... Tem muitas coisas... (ri) Tem muito negócio gozado. 

 

AA - E ele aí lhe respondeu pelo lado pessoal, né? 

 

FS - É, aí... 

 

AA - Aqui é o sr. pedindo, né, à Inspetoria, pra instruir o recurso. Foi quando o sr. pediu o recurso, 

né? 
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FS - Não! Ah, sim! Mas aí tem... porque ele diz que possui documentos, aí eu peço que ele (??)... 

 

WH - (???). (falas superpostas) 

 

AA - É. Que sejam dadas vistas aos documentos e nas declarações... Ah, tá! O sr. aqui tá pedindo pra 

ele lhe dar vistas desses documentos... 

 

FS - É, nesses documentos e tal, etc. 

 

AA - ... que ele afirmou, né, ter. E qual foi a resposta dele? 

 

FS - Disse... (falas superpostas) 

 

AA - O sr. pediu isso em 18 de maio. 

 

FS - Eu...eu escrevi isso e ele não deu resposta. 

 

AA - Não deu resposta. Eu aí, entrei com esse negócio que é um troço doido. (ri) Aí é que vem a... 

 

AA - Aí o sr. entrou com uma outra... 

 

FS - Não. Aí é que eu entrei... 

 

AA - Aí o sr. foi... aí essa foi dirigida ao ministro da Saúde. 

 

FS - Ao ministro. O negócio foi parar no ministro. 

 

WH - Em 55... O ministro quem era? 

 

FS - É. O ministro aí parece que era... Acho que já era ministro, né? 

 

WH - É. Já era governo Juscelino, né? 55, né? 

 

FS - É. É, é. Era governo de Juscelino. 

 

WH - Quer dizer, o sr. ficou desde 48 até essa época, no Serviço dos Portos? 

 

FS - É. Serviço dos Portos, é. Quando... 

 

WH - Com toda essa incompatibilidade...? 

 

FS - É. É bom ler isso pra você sentir... o clima que eu vivi na Saúde dos Portos. E, como eu reagi de 

maneira... batata! Ela... Você quer ler, ou que eu leia? 

 

AA - Não, eu leio. “Excelentíssimo sr. Ministro da Saúde. Fausto Magalhães da silveira, médico 

sanitarista, classe “k” do quadro do Ministério da Saúde, lotado no Serviço de Saúde dos Portos, com 

exercício no Serviço Nacional de Febre Amarela, tendo em vista o indeferimento do senhor chefe da 
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Inpetoria da Saúde dos Portos do Rio de Janeiro a seu requerimento pedindo reconsideração do 

julgamento expresso no boletim de merecimento referente ao 2º semestre de 1954, requer à vossa 

excelência, de acordo com o artigo 50, parágrafo 2º do decreto 32015 de 29 de dezembro de 1952, 

combinado com o artigo 169, parágrafo 2º da lei 1711 de 29 de outubro de 1952, decidirem a lhe 

conferir pontos máximos em todos os quesitos do citado boletim, pelas razões que passo a expor. Em 

1º lugar: análise de todos os quesitos do boletim de merecimento em cujas respostas houve restrições. 

A, quesitos 1 e 2: É atento e aplicado ao trabalho - N. Tem boa vontade... 

 

FS - (??) 

 

AA - ... que é médio, né? 

 

FS - É.  

 

AA - Tem boa vontade em executar os serviços que lhe são cometidos - M. Os quesitos 1 e 2 para 

serem respondidos com segurança e honestidade, é indispensável que um chefe fiscalize o trabalho 

do seu subordinado, observe a sua conduta e possa assim julgar com firmeza e probidade. Entretanto 

jamais fui fiscalizado em qualquer das minhas atividades: visitas às embarcações, expurgos, 

inspeções e etc. Nunca recebi nenhuma reclamação escrita ou falada sobre falhas, erros ou omissões, 

podendo afirmar que há anos minha sala de trabalho, durante os meus plantões, não é visitada pelo 

chefe da Inspetoria do Rio de Janeiro. Claro  está, que as respostas do chefe da inspetoria do Rio de 

Janeiro, aos quesitos em apreço, são puramente subjetivas, viciada por inimizade pessoal, não 

podendo resistir a qualquer argumentação em contrário. B, quesito 3 - Coopera com os colegas e com 

o chefe: N. Não. Esse quesito permite análise sobre dois aspectos distintos: 1- coopera com os colegas, 

2 - coopera com o chefe. Quanto à primeira parte, não creio que o chefe da Inspetoria dos Portos do 

Rio de Janeiro, tenha elementos ou procuração para negá-la. A simples consulta ao meu boletim diário 

de Serviço, atestarão em contrário, nos inúmeros serviços extraordinários que realizei  para quase 

todos colegas, na base da reciprocidade. É assunto pacífico, que não pode em hipótese alguma ser 

contestado diante da exuberância de documentação que os boletins encerram. Quanto à 2ª parte: 

coopera com o chefe, tratando-se de uma negativa pessoal, merece um estudo completo para se saber 

das razões de tal colaborar. Tem sido nesses termos, minha cooperação com os colegas, especialmente 

com meu companheiro de plantão de muitos anos, dr. Abias Vieira. Cooperar com o chefe, creio eu, 

deve ter sentido amplo, genérico, de cooperar com a administração. Quando um chefe responde S aos 

quesitos: 4, 7, 9, 18, 19 e 22; como no boletim em apreço, está indiretamente afirmando essa 

cooperação.”... 

 

FS - É pena eu não ter o boletim... Você vê, isso, é de capacidade, conhecimento, disso,  aquilo... 

 

AA - Da sua atuação no Serviço, né? 

 

FS - Da minha atuação, é. De maneira que não é possível. É uma contradição muito grande. 

 

AA - “...Mas é evidente diante da negativa, que é outro o sentido de cooperação exigido pelo chefe 

da Inspetoria do Rio de Janeiro. Para ele, todos os demais colegas cooperam com o chefe, menos eu. 

Existe certamente uma razão forte, de ordem pessoal, para justificar essa discriminação. Essa razão 

forte, facilmente poderá ser averiguada, bastando para tanto, um levantamento das visitas 

extraordinárias recebidas pelo sr. chefe da Inspetoria do Rio de Jnaeiro e quais os médicos que 
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realizaram esses serviços. O resultado dessa investigação, verá que 95% das visitas recebidas pelo sr. 

chefe da Inspetoria do Rio de Janeiro, aproximadamente 5 mil cruzeiros mensais, são esfetuadas pelos 

médicos que no seu entender, são os únicos que cooperam com o chefe. É lógico que não podia, em 

hipótese alguma, aceitar em troca de notas máximas no meu boletim de merecimento, a humilhação 

de prestar serviços pagos ao chefe. Essa minha rebeldia, em desacordo com os interesses pessoais do 

sr. chefe da Inspetoria do Rio de janeiro, tinha que merecer sanções para que o exemplo não 

frutificasse. Esse detalhe poderia, por si só, esclarecer, não apenas as restrições feitas à resposta desse 

quesito, como também a todos os demais. C- quesito 5: É satisfatório a quantidade trabalho 

produzido? M. Poderia contraditar essa resposta com as afirmativas do boletim nos quesitos: 4... Que 

o 4 é: traz em dia os serviços normais - S. E 9: realiza com presteza os serviços de que é encarregado 

- S, também.” Os dois foram afirmativos, né? “Entretanto para ser honesto, nas minhas considerações, 

julgo indispensável o levantamento de todas atividades realizadas pelos médicos da Inspetoria do Rio 

de Janeiro e o seu respectivo confronto. O resultado desse cotejo evidenciará que todos os médicos 

executam rigorosamente as mesmas atividades, exceto no que diz respeito aos serviços 

extraordinários realizados em benefício do sr. chefe da Inspetoria. Não executando tal espécie de 

trabalho, é óbvio que a quantidade de serviços por mim efetuado, tem que ser forçosamente inferior 

a dos demais. Certamente quando o sr. chefe da Inspetoria do Rio de Janeiro, respondeu ao presente 

quesito, quis ser coerente com o seu ponto de vista sobre o sentido de cooperar com o chefe, isto é, 

trabalhar em seu proveito. Embora  não seja esse um critério honesto de julgamento.” (risos) 

 

FS - É danado, é... (ri) 

 

AA - É. “Quesito 6...” 

 

WH - Só, só as visitas extraordinárias é que eram pagas, né? ...Aí ele selecionava... 

 

AA - (ri) E participava. É. “Quesito 6: Executa com segurança o seu trabalho? Resposta - N. Fui 

durante quase 4 anos, chefe de Inspetoria e tenho dos anos de exercício ininterrupto no Serviço de 

Saúde dos Portos, tempo mais que suficiente, para realizar com segurança um trabalho que pela sua 

rotina, não necessita de grande qualificação. Exclusivamente para mostrar a incoerência do sr. chefe 

da inspetoria do Rio de Janeiro na resposta dada ao presente quesito, transcrevo do meu 

indeferimento, o seguinte trecho: Foram respondidas com S os quesitos relativos à sua capacidade 

funcional, a qual não sofreu restrições dessa chefia.” Essa foi a resposta do próprio... 

 

FS - (ri) é, é... do chefe. 

 

AA - “F, quesito 13: É atencioso e cortês? N.” 

 

FS - N... (ri) Não. 

 

AA - Não. Em tese, sou atencioso e cortês, obedecendo rigidamente, aos elevados padrões de 

educação e independência moral. Não mantendo relações com o chefe da Inspetoria do Rio de Janeiro, 

não sendo fiscalizado em nenhuma das minhas atividades e nem chamado a opinar sobre qualquer 

assunto de serviço, tal julgamente inteiramente subjetivo, expresso numa negativa, deve ter suas 

raízes em interesses pessoais insatisfeitos. Adianto que consultas por mim feitas à chefia, referentes 

a assuntos de serviços em termos regimentais, não mereceram respostas. Atenção e cortesia impõe 

reciprocidade, do contrário seriam submissão e subserviência. G, quesito 16: É discreto? N. Não. 
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Indiscreto por quê? Porque acho que o Serviço de Saúde dos Portos, serviço caro e obsoleto, 

estruturado em leis e regimentos anacrônicos, agindo como se ignorasse a própria existência do rádio, 

precisa de uma reforma de base para situá-lo dentro da realidade do século XX. Por que acho que as 

sucessivas intimações aos mesmos navios, pelas mesmas causas, não seguindo seus trâmites normais 

e legais, exclusivamente por descaso da chefia, desmoralizam o Serviço? Por que julgo desnecessário, 

que navios já visitados especialmente cargueiros...” 

 

FS - Isso é uma vergonha. Depois eu explico porque isso. É porque esses navios, que davam 

vantagem, navio cargueiro. Escalava em Belém, era visitado. Ia pra Fortaleza, visitavam novamente. 

Ia pra Recife, visitava. Ia pra... Salvador, visitava. Ia pra Vitória, visitava. Vinha pra aqui, visitava. 

Uma vergonha, uma coisa dessas! Em todo lugar do mundo o navio que era visitado, ele está com 

visto de entrada pra todos os portos daquele país. Mas aqui não. O navio era visitado de lá até o Rio 

Grande do Sul... às vezes voltava do Rio Grande do Sul, continuava essas visitas... 

 

AA - É. Devia ser por causa do “ar marinho”, né? 

 

FS - Do “ar marinho”, é, é. 

 

AA - Eles precisavam respirar, né, aí tem essa coisa. 

 

WH - Quer dizer, dr. Fausto, na verdade o que, a impressão que me dá, não sei se... é que toda essa 

parte de Saúde dos Portos era uma grande máfia do contrabando, né? ... Né? 

 

FS - É. Depois a gente conversa sobre isso e eu vou lhe dar umas explicações mais convincentes. 

 

AA - “... Por que julgo desnecessário que navios já visitados, especialmente cargueiros, sejam 

novamente visitados nos vários portos de escala, 10 ou mais vezes sem um motivo que justifique essa 

medida? Por que comento desfavoravelmente que os navios da Marinha de Guerra sejam expurgados 

pelo Serviço nacional de Peste, pelo simples fato de reconhecer, de acordo com as normas 

internacionais, ser esta atribuição específica do Serviço de Saúde dos Portos? Por que desaprovo que 

a chefia retenha, indevidamente, 8% , aproximadamente, 4 mil 800 cruzeiros mensais, da importância 

ganha pelos que realizam visitas extraordinárias, em desrespeito à lei que estabelece distribuição total 

entre os que executam tal serviço? Por que censuro o afastamento de funcionários: Mestre Sebastião 

Xavier do Araújo e Galdino Antônio Ramos, durante meses ou anos, espécie disponibilidade 

remunerada, com o objetivo mesquinho de não incluí-los na escala de visitas exrtraordinárias? Por 

que acho profundamente imoral que o chefe permita que um servidor, dr. Castelo Branco, se ausente 

pra outro estado e lá exerça outra função pública, sem ser dispensado da anterior e deixe centenas de 

boletins diários de serviço devidamente assinados, com data aberta, para serem usados em benefício 

de terceiro, dr. Miltom Azevedo, que recebia por procuração seu salário? Ou é apenas porque os 

considero desprestígio para o Serviço, além de acarretarem despesas inúteis às inspeções aos navios 

que solicitam desratização, quando não se dispõe de gás cianídrico para tal serviço com negligência 

da chefia e em flagrante desrespeito à lei e às convenções sanitárias internacionais...” 

 

FS - Um absurdo!... Porque... 

 

AA - “...São fornecidos fraudulentamente, certificados de isenção de desratização...” 
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FS - Porque tudo isso é pago pelas companhias. Quando a companhia pede um expurgo ou mesmo o 

Serviço impõe um expurgo de navio com gás cianídrico ou isso ou aquilo, quem paga é a companhia, 

né? Por que o sujeito só querer comprar com dólar favorecido? É um contra-senso!  

 

AA - “...Nada disso é indiscrição, e sim crítica construtiva visando melhorar o rendimento do Serviço, 

e incutir no seu chefe maior senso de responsabilidade. Quesito 20, letra H: Permanece no trabalho 

durante todo o expediente? N. O estatuto dos funcionários públicos prevê sanções regulamentares, 

inclusive desconto em folha, para as entradas tardias e saídas cedo. Está claro que se tal acontecesse, 

o sr. chefe da Inspetoria do Rio de Janeiro, não vacilaria em agir de acordo com a lei. O que posso 

afirmar é que nunca solicitei dispensa para me ausentar durante o expediente, nem jamais necessitei 

de recorrer ao Serviço Social para justificar falta. A própria natureza de serviço envolvendo interesses 

de terceiros, exige de quem está sujeito a esse regime de trabalho, permanência durante todo o 

expediente, porque do contrário surgiriam, fatalmente, inúmeras reclamações.” Um outro quesito 

agora, sobre o quesito 24. “ Evita durante o expediente atividades estranhas...”Aí não tá dando pra 

ler, no estranhas tem algum sentido..., atividades estranhas ao serviço, né? 

 

FS - É, ao Serviço. É isso aí. 

 

AA - “N. Desde de 1935, dedico-me, exclusivamente à Saúde Pública. Tudo que tenho ganho desde 

aquela remota época, tem sido fruto exclusivo do meu labor nessa atividade, tendo como um único 

mercado de trabalho, as organizações governamentais, o que facilmente poderá ser verificado nas 

minhas declarações de imposto de renda. O sr. chefe da Inspetoria do Rio de janeiro, que no curto 

período de sua gestão como diretor substituto, realizou no seu laboratório particular, 2.884 exames 

de um total de 4.934 em estrangeiros que requeriam inspeção de saúde para permanência definitiva 

no Rio...” 

 

FS - É. É. Isso era uma vergonha! 

 

AA - “...e controlar dificuldades para justificar seu procedimento. Entretanto, as minhas atividades, 

exclusivamente regimentais, nenhuma relação tem com a clínica particular, que o sr. chefe da 

inspetoria, conseguia dentro da repartição. 2: Análise do indeferimento do sr. chefe da Inspetoria do 

Rio de janeiro. No seu indeferimento, afirma o sr. chefe da inspetoria do Rio de Janeiro: o boletim 

contém quesitos que se refere ora a simples execução das tarefas que impõe ao funcionário, ora a sua 

atividade em relação às pessoas dos seus chefes e dos seus colegas. Mais adiante acrescenta: foram 

respondidas com S os quesitos relativos à sua capacidade funcional, a qual não sofreu restição dessa 

chefia. Os quesitos porém, que diziam respeito à atitude do requerente, em relação à cooperação, 

cortesia ou bom entendimento com os colegaas e com os chefes, tinham de ser respondidos com M 

ou N, para poder espelhar com exatidão a sua atitude em serviço. Prossegue afirmando: muito me 

agradaria sem dúvida alguma consigná-lo ao mesmo tempo que as qualidades de inteligência e 

capacidade que lhe foram atribuídas, também as outras condições constantes do boletim, mas que 

infelizmente faltaram. Concluindo afirmo, nessas condições, baseado em fatos concretos, dos quais 

possuo documentos e testemunhos, proferi a minha decisão. Ora, diante do exposto, se conclui que o 

sr. chefe da Inspetoria, o boletim de merecimento se divide em duas partes distintas: A - Execução 

das tarefas que incumbe aos funcionários. B - Atitude do funcionário às pessoas do seu chefe e dos 

seus colegas. Quanto à primeira parte, além de nenhuma restrição ter sido feita ao requerente, o sr. 

chefe da Inspetoria entrou em considerações elogiosas sobre sua inteligência e capacidade funcional. 

Tanto que, no próprio boletim de merecimento, consigna S ao quesito 25, que é: Ele revela capacidade 
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de direção?...” Essa é a questão do quesito 25. “... Que é, não resta dúvida, a síntese de todas as 

qualidades que se possa exigir de um funcionário. Quanto à 2ª parte que o método de julgamento do 

sr, chefe da Inspetoria, já foi examinado nas considerações que fiz aos quesitos que dizem respeito 

ao assunto. Entretanto, o mais importante, ou melhor, o único detalhe digno realmente de registro no 

indeferimento do sr. chefe da Inspetoria é quando o mesmo afirma, que proferiu sua decisão baseado 

em fatos concretos, dos quais possue documentos e testemunhos. Diante dessa afirmativa, requeri ao 

sr. chefe da Inspetoria, certidão dos documentos e das declarações escritas nos testemunhos, que 

deveriam ser enumerados para melhor serem apreciá-los na minha contradita. Deferido o 

requerimento, não me surpreendeu verificar que, os documentos e testemunhos nos quais o sr. chefe 

da Inspetoria se baseou para proferir sua decisão, de acordo com a certidão anexa, se... eh... se resume 

no seguinte...” Aí agora o sr. vai dar o documento. “Rio, 29 de julho de 1954. Sr. Inspetor Chefe. 

Tendo sido informado pelo chefe da turma de expurgo de não dispormos de gás cianídrico, pergunto 

à vossa senhoria, qual a finalidade das inspeções aos navios...” 

 

FS - A pergunta que eu fiz pra ele. 

 

AA - Que o sr. fez, né? 

 

FS - É. 

 

AA - “...Qual a finalidade das inspeções aos navios que solicitam desratização ou atestado de isenção? 

E embora entendendo que tal rotina nas condições atuais, além de representarem evidente desprestígio 

para o Serviço, acarreta despesas inúteis, estou certo que vossa senhoria, com proficiência e zelo, 

esclarecerá devidamente o assunto. Saudações. Assinado: Fausto Magalhães da Silveira. A simples 

leitura dessa consulta redigida em termos claros, precisos e cortês, dispensando qualquer explicação 

para ser bem compreendida, foi interpretada com má fé pelo sr. chefe da Inspetoria do Rio de Janeiro 

nas considerações apostas ao despacho indeferindo o meu requerimento e a certidão em apreço, com 

uma crítica às pesquisas de infestação aos navios determinadas na lei e nas convenções internacionais. 

Cumpre salientar, que nenhuma resposta foi dada à consulta interna em época oportuna, apesar da 

importância do tema que ela encerra. E se agora o sr. chefe da Inspetoria se manifesta sobre o assunto, 

julgando a uma crítica descabida a leis e convenções. Se existe crítica, é à farsa de se proceder 

inspeções quando não se dispõe dos elementos para executar as medidas regulamentares que a própria 

inspeção impõe e exige. E é negligência, omissão e descaso da chefia, em não prover a inspetoria de 

gás cianídrico, impossibilitando o respeito às leis e convenções internacionais. É o crime de se 

fornecer atestado de isenção de desratização a navios infestados de ratos. É o interesse nada 

defensável da chefia, em querer importar gás cianídrico... como manda de 1ª categ... Não. ...com dólar 

de 1ª categoria. Quando sabemos que todas as despesas com as desratizações, são pagas pelos 

armadores. A crítica é dos próprios armadores, agentes de navios, importadores de gêneros 

alimentícios, com... em vista das avarias que os ratos produzem nas cargas e nas embarcações e 

conseqüentemente prejuízo que a todos acarreta a falta de expurgo. Nesses termos, pede deferimento, 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1955, Fausto Magalhães da Silveira.” Aí isso foi pro ministro. 

 

FS - É, é. Foi pro ministro. 

 

AA - E qual foi o desenrolar da questão? 
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FS - O desenrolar disso foi o seguinte, é que o ministro percebeu que eu não tinha condições de 

trabalhar lá no porto. Aí podia haver um desfecho dramático.  

 

 

Fita 14 - Lado A 

 

 

WH - O sr. dizia que o ministro viu que o sr. não tinha condição de ficar trabalhando... 

 

FS - Na Saúde dos Portos. Mas o Caracas era um sujeito de prestígio. Ele era tio daquele presidente 

da República, quando surgiu a primeira... Como é que era o mome daquele presidente? 

 

WH - Da primeira? 

 

FS - É. Eu depois me lembro. Ele era ligado e tal, essas coisas. 

 

WH - Mas quando surgiu a primeira o quê, dr. Fausto? Em que época mais ou menos? 

 

FS - Não sei. Depois me lembro. Me recordo. Bem, eu lembro que o ministro aí resolveu colocar um 

pano quente. (ri) Ministro é ministro, né? E ele era um homem correto, digno e tal, etc, verificou 

como qualquer pessoa lendo isso com atenção, porque eu tava cheio da razão. Não é, apenas, por 

ímpeto, emoção, que o sujeito tem... Não digo coragem, mas peito de escrever todas essas coisas, 

porque desmoraliza inteiramente a chefia. A rigor, deveria ter ser aberto um inquérito e aí ia ser 

apurado coisas terríveis. O que fez o ministro? Disse: “Ah, dr. Fausto, muito bem... A sua situação e 

tal, lá no porto... O sr. tá satisfeito lá?” Eu digo: “É evidente ministro, que eu não posso tá satisfeito. 

É um serviço que... cada dia é uma emoção a mais, pode surgir qualquer desfecho dramático.” Ele 

disse: “Eu tenho sua ficha aqui. Vejo que o sr. foi um ótimo funcionário na época da Febre Amarela. 

Tem uma grande experiência em controle de Aedys.” Eu digo: “Tá bom.” (ri) Digo: “E aí?” Disse: “E 

aí eu quero lhe convidar pra ser chefe da Seção de Epidemiologia do Serviço de Febre Amarela. 

Serviço Nacional de Febre Amarela.” (ri) Eu comigo: “Vai haver uma confusão grande!” Porque a 

Febre Amarela, embora já estivesse nas mãos dos brasileiros, guardava ainda aquele... 

comportamento... 

 

AB - Comportamento que o sr. cita da época... 

 

FS - ...É. Da época e tal. E nessa época, eu, que nunca esperei ser chefe de coisa alguma, mas que 

sabia que depois do diretor, a seção mais importante era a Seção de Epidemiologia. Seção... chefe de 

Seção, que era automaticamente, o substituto do diretor. E aí eu disse: “Não tenho nada a opor. Estou 

à sua disposição”. Ele disse: “Então, muito bem, dr. Fausto. Eu vou mandá-lo com o dr. Lessa, que 

era o diretor do Serviço, preparar o expediente pra você assumir a chefia da... Seção de 

Epidemiologia.” 

 

AB - Nessa época então, era o Luís Ferreira Lessa? 

 

FS - Era. Era o diretor. (ri) Eu sei que, eu fui pra casa, achando graça: “Vamos ver no que é vai dar 

isso!” Dito e feito. No outro dia, eu recebi um telefonema do Lessa... Porque o Lessa era meu amigo, 
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até de Alagoas... “Ah, Fausto! Nós estamos aqui, eu e o diretor do departamento,...” Que era um 

médico do Rio Grande do Norte. Esqueci o nome dele. 

 

AB - Diretor do DNS? 

 

FS - É. Nessa época, o diretor do DNS era o... 

 

AB - Era o (Almeida?) de Assis ou Ernani Braga? 

 

FS - Não. 

 

AB - Nenhum dos dois? 

 

FS - Quem? 

 

AB - Nem o Almeida de Assis nem o Ernani Braga? 

 

FS - Não. Não. Era um médico lá do Rio Grande... Até um sujeito de padrão, de família... E aí, recebi 

um telefonema dele pra eu comparecer ao gabinete dele, digamos, às 4 horas da tarde. Às 4 horas da 

tarde... 

 

AB - Ah, não! Eu acho que era o Heitor Fraga Fróes, né? 

 

FS - Não. 

 

AB - Também não. Não tem referência de quem era ele, esse médico. 

 

FS - Não. Eu sei que não era nenhum desses. 

 

AB - Ele era da onde que o sr. falou? 

 

FS - Ele era do Rio Grande do Norte. 

 

AB - ...Do Norte. 

 

FS - É.  

 

WH - Ele era o quê? 

 

AB - Um diretor do DNS, nessa época... 

 

FS - Diretor do DNS. Ele já me conhecia. Ele sabia, inclusive o meu trabalho lá no Rio Grande do 

Norte e isso e aquilo e tal. (Quando me encontrou?): “Ô Fausto, você por aqui? Você aqui com o 

Lessa? O Lessa vai lhe propor, como você sabe, a Seção de Epidemiologia é um cargo que é de diretor 

substituto. E na Febre Amarela, você que trabalhou na Febre Amarela sabe que a Febre Amarela tem 

quela tradição...” Eu aí achei graça. (ri) “... e não tem ainda um diretor e isso e aquilo...” Quando ele 

acabou aquela conversa toda. Eu digo: “Olha, doutor,...” Eu me dirigi primeiro ao diretor, e depois 
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ao Lessa. “...Acontece o seguinte, que eu, fui convidado pelo ministro, de maneira que quem pode 

dizer se eu devo ou não assumir, não sou eu, é o ministro. Considero até uma desconsideração com o 

ministro... 

 

AB - Ao ministro, né? 

 

FS - ... eu chegar e aceitar uma outra função. Isso não é possível!” Aí, o diretor, gostava muito de 

mim. (ri) Achou até ótima a minha resposta. Riu. Disse: “É isso mesmo! Você... está demonstrando 

ser um político, um indivíduo que entende desse relacionamento entre as chefias.” E aí o...o Lessa 

ficou sem ação! Conversou, conversou, conversou... Quando eu quis sair, aí o Lessa: “Vamos sair 

juntos!” Saímos juntos... 

 

AB - Mas então ficou, a reunião ficou meio sem uma solução, né? Ficou... 

 

FS - Não. Não ficou sem solução não. Ficou com a solução. A solução era que eu teria que ser 

nomeado... 

 

AB - Que iria assumir a chefia da Epidemiologia. 

 

FS - Assumir a chefia... Só não assumiria, se o ministro informasse que... 

 

AB - Indeferisse a sua indicação. 

 

FS - Se o ministro dissesse que tinha havido aquilo, que ele tava pleiteando pra mim era isso ou 

aquilo. Se não deu, foi porque o diretor, porque o Lessa fez alguma referência e (ri) eu respondi a ele 

de uma maneira também curiosa: “Olha, Lessa! Eu não estou aqui em liquidação!” (ri) (???) “Mas eu 

não estou em liquidação, muito pelo contrário, poucas vezes aqui no Ministério, um ministro 

demonstra tanta simpatia pela minha atividade, como esse agora que me convida pra essa função. De 

maneira que eu...” (ri) Ele: “ E tal, não sei que...” Acabou a conversa lá, descemos. O Lessa fez tudo 

pra eu descer com ele. Desceu comigo, disse: “Fausto, uma situação terrível! Eu vou ter que pedir 

exoneração.” Disse: “Por quê?” “Ah, porque o pessoal da Febre Amarela não aceita a sua chefia na... 

como chefe da Seção de Epidemiologia.” E eu: “Mas Lessa! O problema não é seu!...” 

 

AB - Mas quem era esse pessoal da Febre Amarela? Quem tava querendo se ver livre dele? Era o 

conjunto de médicos...? 

 

FS - É. Era o Ro... Era o (Roanet?), era o Odair franco... Mas o Odair Franco não era pessoa de... de 

se (iludir?). Porque o Odair era chefe da Seção de Controle de Aedys egyptis. Porque existiam 4 seções 

na Febre Amarela. Era:... 

 

AB - Era: Aedys aegyptis, Epidemiologia... 

 

FS - ...Epidemiologia, ...Vacinação, A... Administração, não sei que e tal, etc. Eram 4 seções. Dessas 

4 seções, eram os 4 diretores, que eram sujeitos que re... Ah! Uma era o... Não sei se era o Valdemar 

Antunes, ainda era... Bem, o resultado que eu desci com o Lessa. Aí o Lessa... 

 

WH - Mas eles... eles não gostaram do seu nome por quê? Eles tinham uma outra indicação? Ou... 
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FS - Não gostaram do meu nome. Porque aquilo na febre amarela, era uma hierarquia, que o sujeito 

saía de uma seção ia pra outra mais importante, até chegar à Seção de Epidemiologia. 

 

AB - Essa era a seção mais importante, né? 

 

FS - Era a seção mais importante. Não era por causa de mim mesmo... 

 

WH - Não era nada pessoal. Era porque o sr. entraria galgando postos que eles internamente... 

 

FS - Não. Não. Era... Era por causa da disciplina e da orientação que eles tinham no staff , se dirigir... 

 

AB - E...  Interno do Serviço. 

 

FS - ... do Serviço. 

 

WH - Isso era herança da Rockefeller ainda? 

 

FS - É. É. Era herança da Rockefeller. A Rockefeller é que manteve essa tradição e tal. (ri) Todo 

mundo sabia que o chefe da Vigilância era 3º, o chefe da Vacinação, era não sei que... E assim 

sucessivamente. Aí... porque ele começou querendo que eu assumisse a chefia de um serviço aqui no 

Distrito Federal, chefe de um desses postos do Serviço de Febre Amarela. Também era função 

gratificada (??). E aí a nossa conversa foi uma conversa que foi demorada. “(???). E ...” “Coisa 

alguma! Você expõe a situação e diz que o problema é do ministro. Se eles têm alguma objeção, eles 

pedem uma audiência ao ministro, exponham o problema ao ministro e vamos ver como é que o 

ministro resolve. E eu não tenho nada com isso. Essa sugestão que eu estou lhe dando é a única 

sugestão válida, não é? Porque eu, pessoalmente, não irei ao ministro, dizer: “Ah, ministro, eu não 

tenho capacidade, eu não posso. Aquela função de chefe da Epidemiologia tem que ser preenchida 

por outro. Não, isso eu não posso fazer! Não farei de jeito nenhum!” 

 

WH - Era porque o sr. tinha interesse também de ocupar esse cargo, né? 

 

FS - É. Eu tinha. Eu tinha um duplo interesse: um interesse porque eu iria pra uma função importante 

e um interesse porque apesar da minha saída da Febre Amarela, ter sido uma saída diplomática, tanto 

que eles não me dispensaram, eles me desligaram, mas, sempre ficou alguma coisa e me massacrou, 

né? E no final foi muito bom, ter saído foi na época exata. Mas, não era... 

 

AB - Retornar seria uma boa hora também? 

 

FS - É. Sim! Retornar nessas condições.  

 

AB - Nessa situação. 

 

FS - Não é retornar como extra-numerário mensalista, nem como contratado nem coisa alguma. 

Retornar como funcionário efetivo do Ministério, (ri) designado pelo ministro. Eu chegava lá 

mandando brasa, né? Bem. E aí a coisa, foi pra um lado, foi pra um outro... Resultado: saiu a minha 

designação. E eu assumi a função de chefe da Epidemiologia. Mas acontece, isso acontece muito, eu, 
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como vocês sabem, nessa época, uma das coisas que o pessoal do porto ficava assim enciumado 

comigo... Porque apesar dos pesares, nós tínhamos um certo prestígio no Ministério. Eu tinha sido 

convidado pelo, pelo... Como é... que é o nome? ... Fernando... Eu escrevi até o nome dele... é 

Fernandes... (ruído de papel) É um nome que eu tenho mas esqueci. Curioso, um sujeito que era meu 

amigo mas eu tô... Me esqueço do nome. 

 

WH - Vamos fazer uma pausa aqui pro sr. procurar? (pausa na gravação) Então o sr. dizia que tinha 

um convite do... Reginaldo Fernandes, que era o nome que o sr. procurava? 

 

FS - É. É. O Reginaldo Fernandes, que era também... Porque essa gente do Rio Grande do Norte, 

ficou muito ligada à minha pessoa... 

 

AB - Por causa do... 

 

FS - ... do serviço que eu realizei lá. Coisa rara! Um serviço com um sujeito duro, sem ser... (ri) 

Desonestidade passava longe, né? Enquanto os meus dois antecessores, fizeram coisas terríveis lá. 

Então, chega um sujeito como eu, e pá, etc, ali, que pra realizar qualquer serviço iria ao chefe de 

negócio grande, com a receita fiscal, (ri) perguntar a ele se ele podia realizar aquele tipo de serviço. 

Cidade como Natal, todo mundo sabia. Se esse doutor danado, não confia no chefe da administração 

dele e aí vem o chefão geral da coisa, pra saber se tá legal aquilo, se ele pode fazer isso? (ri) Claro 

que eu quero! Se eu não tenho vantagem nenhuma, eu tenho que agir rigorosamente dentro da lei. E 

se eu não tenho confiança no meu chefe,e não dispensei ele por razões também políticas que não vou 

comentar aqui porque o negócio vai longe... Ele era de uma família importante e isso e aquilo e tal... 

 

AB - O sr. resolveu fazer de outra forma, não é? O sr. ia direto lá na... 

 

FS - (ri)  É. Verificava... Ele era louco pra isso! Ele sabia também. Bem,... 

 

WH - Quer dizer, o sr. não podia demitir ele porque ele era de uma família importante... 

 

FS - É, ele era... importante, era um sujeito conceituado e tal, etc. Mas, tinha suas fraquezas, né? Isso 

ou aquilo. Principalmente diante do comportamento dos chefes que me antecederam, que fizeram 

verdadeiras loucuras lá, com ele. Era um sujeito muito habilidoso, conseguia muitos recursos e isso 

e tal. E os sujeitos esbagaçavam, arrebentavam carros, faziam coisas incríveis! De maneira que eu 

cheguei, com outro jeito. Com outro jeito e isso... e aí eu... 

 

AB - E criou fama com isso, né? 

 

FS - É. Aí criei fama junto de toda... do mundo civilizado de lá, em Natal. Muito bem. Aí, eu... Eu 

tava falando sobre...? 

 

AB e WH - Sobre o Reginaldo Fernandes. 

 

FS - Sobre o Reginaldo Fernandes. O Reginaldo Fernandes era diretor do Serviço de Tuberculose e 

eu tinha conseguido com um ganchozinho lá no Serviço de Tuberculose, porque a gente era tempo 

integral mas não era dedicação exclusiva. O Serviço tinha essas nuanças, essas coisas. 
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WH - O dos Portos? 

 

FS - É. Todo Serviço. 

 

WH - Ah, todo! 

 

FS - Todo serviço público. De maneira que, permitia que o médico trabalhasse em outra repartição. 

 

AB - Quer dizer, com o tempo de serviço que o sr. tinha nos Portos, sobrava tempo suficiente pra que 

o sr. tivesse um outro no setor público trabalhando. 

 

FS - É, é, é... Claro! Porque... 

 

AB - Aí então o sr. ficou com um paralelo. 

 

FS - Porque eu trabalhava na Saúde dos Portos... de manhã, duas vezes de manhã. Uma vez de manhã 

era parece, terça não sei que, a outra sábado. Sábado era um dia morto. E a outra... era à tarde. O que 

eu sei é que eu só não tinha um dia da semana pra dar meu horário de trabalho lá na Tuberculose. Que 

era três horas, mas aí eu compensava com mais um pouco. Mas isso é um negócio que não tem... 

 

AB - Então, o sr. ficou durante um tempo nos Portos e na Tuberculose? 

 

FS - É! Muito tempo! Eu fiquei muito tempo nos Portos e (?) na Tuberculose. E o pessoal todo, sabia. 

(ri) Diziam: “O dr. Fausto é danado. Chega aqui dispensou esse (tal?), comvocam ele, trabalha na 

Saúde dos Portos, trabalha lá na Tuberculose...” Mas ninguém poderia impedir que eu trabalhasse 

porque a legislação me permitia. Exatamente por isso também, que eles queriam que eu fizesse todas 

as visitas a fim de criar problema... 

AB - Problema com o outro... 

 

FS - É. Com um outro ... 

 

AB - ...com o outro trabalho. 

 

WH - O sr. recebia pelos dois trabalhos? 

 

FS - Recebia. Recebia pelos dois trabalhos. Bem, nisso, o Reginaldo Fernandes, me chamou, (??). Eu 

acho que foi no dia seguinte ou dois dias depois que me convocaram pra... ou antes, é. É, uma semana 

antes. Disse: “Olha, Fausto, eu voltando...” 

 

AB - Uma semana antes da sua convocação lá pro Serviço de Febre Amarela, é isso? 

 

FS - É. Ele me disse: “Olha, eu vou ter um serviço pra você que é... misterioso.” Aí eu perguntei: “O 

que é?” “Como você sabe os jornais...”Até me mostrou o jornal. “...tá noticiando que a construção do 

Sanatório lá em Goiânia, tá uma coisa terrível! Uma roubalheira danada e tal e etc. De maneira que 

eu quero que você apanhe isso e faça uma inspeção. Eu vou lhe nomear como presidente de uma junta 

de inspeção para verificar o que que realmente está existindo com a construção desse sanatório.” Eu 

digo: “Isso é uma coisa horrível, num trabalho de Saúde. Porque causa aborrecimento e isso e tal.” 
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Ele  aí fez aqueles clássicos elogios: “Mas a quem eu vou pedir isso? A quem eu tenho confiança pra 

realmente realize alguma coisa que possa ser útil? Eu não tenho. O pessoal não tem interesse nenhum, 

(??) passa uma semana, 10 dias lá, vem faz um relatório e a coisa fica na mesma. Eu sei que você não 

é pessoa de perseguir ninguém, mas não é pessoa de deixar irregularidades sem apontar as falhas 

disso ou aquilo. E depois de muita conversa, muita coisa e etc. Disse: “É, não há jeito. Você tem que 

ir lá mesmo, não tem jeito.” Aí, digo: “Amanhã nós conversamos.” De fato, no dia seguinte eu voltei 

e digo: “Olha, pensei muito e verifiquei o seguinte, que grande parte desse trabalho eu posso fazer 

aqui.” Ele disse: “Mas como?” Eu digo: “Você não tem aqui...” Eu tinha intimidade com ele. “...não 

tem aqui Financeira?” Ele disse: “Tenho.” “O Sanatório por mais desorganizado que seja, deve 

mandar todos os documentos referentes às despesas daqueles recursos que eles receberam.” Disse: 

“É. Isso tem.” Digo: “Então, eu vou fazer o seguinte, vai ser um trabalho grande, eu vou fazer a 

apropriação, apropriação é saber o que realmente foi comprado durante esse... já tinha mais de um 

ano, pra construção desse hospital. Quantos tijolos, quantos sacos de cimento, quantos sacos de areia, 

quantos não sei que, enfim... ferro e tal, tudo que é necessário pra construção de um sanatório de 2 

pavimentos. 2 pavimentos, não sei quantos metros quadrados de área e isso e tal.” Eu disse: “Eles 

podem me dar essas informações?” Aí o Reginaldo disse: “Eu acho que sim. Porque se eles recebem 

recursos e mandam o relatório e os documentos daqueles gastos, eles devem ter tudo isso registrado.” 

Eu digo: “Tudo bem. Quando eu conseguir isso, que não vai ser tarefa pra um dia nem dois nem uma 

semana, eu vou convocar uma grande companhia dessas de cconstrução, dar a planta do sanatório e 

pra ver qual é o material necessário pra a construção.” (ri) Ele disse: “É, sua idéia é formidável!” Eu 

disse: “Pois é isso que eu vou fazer. Quando eu estiver de posse de tudo isso aí é que eu vou lá pra 

ver. Porque não havia porquê de eu ir lá. Pra quê? Pra conversar e tal? Pra ver um serviço, aquilo, 

aquilo outro? Isso não é meu.” Ele disse: “Tá bem.” De maneira que pra (salvar?) a Tuberculose, eu 

passei a funcionar numa sala trancada com pilhas de processo, de coisas, etc, pra fazer o levantamento 

de todo, daquele material. 

 

AB - Então o sr. tava no meio desse trabalho quando surgiu essa oportunidade de ir pra Febre 

Amarela. 

 

FS - É. Quando surgiu... É, é... Tava no meio desse trabalho quando surgiu isso. Surgiu esse negócio 

e eu assumi a Febre Amarela... 

 

AB - Aí teve que... 

 

FS - A...Assumi a Febre Amarela e... foi ótimo, porque eles ficaram satisfeitos. Porque eu disse: 

“Olha Lessa, eu estou com uma missão que agora vai resolver o meu problema, porque antes era 

muito difícil porque lá no porto eu não tinha condições nenhuma em atender esse pedido do Reginaldo 

Fernandes. Agora eu sei que você não vai criar problema.” “Ah, não! Nenhum! (ri) Você pode passar 

os dias que quiser lá, não tem nenhuma importância.” 

 

WH - E o sr. continuou na Tuberculose, fazendo essa investigação,... 

 

AB - Mas já lotado na... 

 

FS - Sim, aí... É... e já na Febre Amarela. 

 

WH - ...na Febre Amarela. 
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FS - Já como chefe da Seção de Epidemiologia da Febre Amarela. Aí, foi um trabalho danado pra 

fazer o levantamento de tudo isso e tal, pá, pá, pá... Chamei o tal... não sei se era (Canadá?), uma 

empresa de construção que existia aqui... Eu tinha alguma ligação, negócio de apartamento e isso e 

tal. Eu fui, perguntei a eles, quis saber quanto é que eles cobravam pra fazer esse levantamento. Disse: 

“Não. Cobro tanto, não sei que...” Eu sei que o Reginaldo concordou e aí essa empresa fez o 

levantamento. Fez o levantamento... Achei gozado porque o levantamento tem dois tipos de 

levantamento: tem o levantamento clássico que é realmente aquilo que existe se você derrubar o 

prédio, você vai encontrar não sei quantos mil tijolos, etc. Agora, além disso, existe não sei quanto 

por cento, 10% ou 20% de perda. E eu já tinha tido conhecimento que lá de vez em quando, vem um 

vento muito forte, caiu uma parede e tal e isso e aquilo. Mas isso é normal em construção, porque às 

vezes há uma falha qualquer, etc. Eu sei que tinha... 

 

AB - Como se fosse uma margem pra essas... 

 

FS - É. Uma margem, de sobra. Aquilo é o que gasta na construção inteira. Essa margem de sobra é 

aquilo máximo que pode se gastar nisso, naquilo, naquilo outro. Pessoal é isso... Porque eles têm 

todas aquelas tabelas, é um negócio cuidado, né, um pedreiro coloca não sei quantos tijolos, 500 

tijolos, 1000 tijolos por dia, não sei que. Uma parede tem tantos metros quadrados, tudo medido, tudo 

pá, etc. Isso é uma construção que tem fiscalização, que tem controle, que tem um chefe com interesse 

de realizar as coisas dentro desse cronograma clássico numa construção que dê o mínimo de despesa, 

né? E de posse daquilo, eu peguei o meu negócio... Ah, Uma coisa brutal! O cimento era três vezes 

mais cimento do que existia no cálculo dessa empresa, isso e tal. quer dizer, tudo... tudo louco. Foi 

pra mim... Bem, fui eu e mais duas pessoas. Eu tenho até uma fotografia lá em Goiânia. E tivemos lá, 

olhamos, verificamos tudo aquilo... Chamamos o engenheiro que era o responsável pela construção, 

o chefe da administração. E um e outro vacilavam porque: “Não sei que, doutor, o sr. sabe...” Sabe 

como é quando o sujeito quer responder e não pode responder nada. “Tem que levar em consideração 

o que a gente já faz. Tem o chefe de tudo, tem o chefe de não sei que, tem isso e tal, essa gente...” 

Toda construção tem isso. Você imagine essas construções dessas empresas, se eles não olhassem 

com um certo rigor, todas essas empresas ou iriam à falência ou então um apartamento ao invés de 

custar 20 milhões, digamos, custaria 70 milhões ou 100 milhões. (ri) Isso é o máximo. Não tinha 

condições. E tal, etc, isso... Resultado: o diretor, o chefe, o engenheiro chefe, ele quando chegava lá 

o dinheiro que ele tinha conseguido aqui no Rio pra injetar na construção, ele chegava e já não 

encontrava mais um tostão, porque... Veja que sujeito louco! Deixava um talão de cheque assinado 

em branco, com o chefe da administração, pra pagar serviços realizados, compras já entregues e sem 

recursos... Não. O sujeito não pode fazer isso. Quem tá atrasado em 10, 15 ou 20 dias, atrasa mais 

dois dias (ri) e o sujeito vai lá pra controlar a situação. Mas ele não soube explicar nada. Não soube 

explicar. Pra resumir a história, é muito longa, muito dolorosa até, porque o sujeito ficou muito 

angustiado com aquilo, e eu nem cheguei à conclusão, se ele realmente levava vantagem em cima. 

Talvez uma pequena vantagem de estadia aqui, pagando mais ou menos elevado e taal, mas nunca 

coisas de grande vulto. Pela despesa imensa que deu a construção desse sanatório. De maneira que 

ele... Resultado, que tanto ele quanto o chefe da administração foram afastados, não sei se por 

capacidade, por isso, enfim, eu sei que ele foram exonerados da chefia do quadro do sanatório. Foi 

um trabalho terrível esse! (ri) 

 

WH - O sanatório acabou sendo construído depois? 
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FS - Acabou, tá lá funcionando... 

 

WH - A preços mais módicos? 

 

FS - Não sei. (ri) Eu presumo que seja com preços mais módicos. Mas foi...foi um trabalho grande. 

Não foi um trabalho pequeno não. 

 

WH - Quando o sr. terminou isso, o sr. se desligou então da tuberculose? 

 

FS - Não. Não. 

 

WH - O sr. continuou com vínculo com o Serviço? 

 

FS - Continuei. Eu ainda continuei na Tuberculose durante algum tempo. Pouco tempo. ... Ou... 

 

WH - Porque antes, dr. Fausto... 

 

FS - ...eu me desvinculei, mas não entrei em detalhes porque a coisa foi tão, uma em cima da outra, 

que a gente não pode... 

 

AB - Paralela, né? 

 

FS - É. 

 

WH - Agora, antes do sr. pegar esse inquérito sobre a construção do hospital, que tipo de serviço o 

sr. fazia na Tuberculose? 

 

FS - O tipo de serviço era de estatística e de exame da abreugrafia. Porque nessa época, era muito... 

Não sei se ainda hoje eles ainda fazem abreugrafia. Eram milhares, dezenas de milhares de 

abreugrafias. Isso ia pra a nossa mesa, nós fazíamos... já vinha, teoricamente, com o laudo. 

 

WH - Isso o quê? Pro pessoal que ia ser contratado pelo governo...? 

 

FS - Não, não. Era... 

 

WH - Esses exames eram... 

 

AB - Pra população em geral, né? 

 

FS - Era abreugrafia da população do Rio de Janeiro. Porque o centro de saúde de lá e outros centros 

de Saúde, tiravam a abreugrafia e mandavam tudo aqui pro Serviço de Tuberculose... 

 

WH - Eles não faziam nos postos, nos hospitais? 

 

FS - Eles, faziam. Mas sofria revisão lá no Serviço de Tuberculose. Com... 

 

AB - Porque era um setor também de epidemiologia, né? 
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FS - É. 

 

AB - Então, vocês terem esses tipos de material, ajudava nos índices, né, vocês podiam fazer umas 

análises também, né? 

 

FS - É. E esse meu trabalho aí na Tuberculose, foi um trabalho danado porque, primeiro: eu me dava... 

o Fitipaldi era o diretor lá do Curicica, né... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 14 - Lado B 

 

 

WH - O sr. tava falando que o sr. se dava com o Mário Fittipaldi, que era o diretor de Curicica? 

 

FS - É. Era o diretor do Curicica. De maneira que, o fato de eu trabalhar na Tuberculose, isso... 

Alagoas... digamos, os miseráveis lá de Alagoas, sabiam que quando vinham aqui ao Rio pra 

conseguir uma internação em Curicica, porque o Curicica era tido como padrão de melhor hospital e 

que o sujeito ou tinha condições de se recuperar ou se tivesse que morrer, morria com conforto, com 

atendimento e etc. De maneira que, (ri) de vez em quando, eu morava ali no Bairro do Peixoto, quando 

descia tinha um pau-de-arara sentado no banco da praça de olho na sáida do meu prédio e quando eu 

me dirigia pro carro, o sujeito vinha: “Doutor, tal... Eu aqui tô tuberculoso. Queria que o sr. 

conseguisse a minha internação na Curicica...” (ri) Eu já tava calejado com aquilo. O meu 

procedimento era esse: eu tinha que levá-lo lá pro Serviço de Tuberculose. No Serviço de Tuberculose 

tem aqueles centros de saúde ali embaixo... 

 

AB - Na rua Rezende mesmo, né? 

 

FS - É. Era uma fila! Uma coisa danada, é gente! Tinha que falar com o chefe, que era até um judeu, 

um sujeito... (???) (ri) Quando eu chegava assim... Ele já dizia... 

 

AB - Ele já sabia! (ri) 

 

FS - Ele já sabia. “Como é, dr. Fausto, quantos paus-de-arara que têm aí?” (risos) Eu digo: “É, mais 

ou menos! O que eu quero você já sabe o que é. É matricular ele aqui.” Porque em Curicica, apesar 

de todo conhecimento, exigia que estivesse matriculado, tivesse feito... 

 

AB - Tivesse passado pelo centro de saúde, né? 

 

FS - É, é. Passado pelo centro de saúde, feito a radiografia e exame e tal e com a posse de tudo aquilo 

é que eu podia encaminhá-lo pra lá, pra... “Olha, dr. Fausto, a coisa já tá preparada. Você bota o seu 

esquema que deve chegar um pau-de-arara assim, assim, assim... você interne, porque se ele não 

dormir aí, ele vai morrer aí na porta de sua casa, vai ser uma desmoralização...” Essas coisas que a 

gente sabe de cor, né? Aí eu disse: “É, eu já sei disso tudo. Eu já tô acostumado a ouvir isso.” Disse: 

“Tá bem.” De maneira que, eu tinha, entre outras atribuições, essa de ser digamos, o (cônsul?) dos 

tuberculosos lá de Alagoas, (ri)  pra eles serem internados aqui em Curicica. 
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WH - Mas quem mandava eles pro sr., lá de Alagoas? 

 

FS - Eles mesmos sabiam. Um sabe, o outro e tal, etc. Disse: “O dr. Fausto trabalha lá na Curicica...” 

A minha família era conhecida... Minha família era uma irmã minha também, um irmão... família 

grande, primos e tal... E lá, as condições eram miseráveis. No saanatório o sujeito enfrentava um 

tratamento do governo muito precário, né? Ao passo que... talvez não sei se, Pernambuco tinha, na 

Bahia, mas o hospital padrão mesmo era o daqui de Curicica. (ri) E eu tinha esse trabalho que não era 

pouco. 

 

WH - Esse era um, depois eram as abreugrafias, né, que tinha que analisar...? 

 

FS - É, as abreugrafias não só isso, como fazia a estatística das idades, sexo, profissão, o diabo e tal. 

Tinha... Conhece, né? Aquela ficha, não tem aquele estiletezinho que a pessoa enfia... Porque tudo já 

vinha mais ou menos registrado ao resultado. Apenas, na amostragem é que nós examinávamos pra 

ver se tava de acordo com aquilo realmente, que a abreugrafia revelava. Mas, esse trabalho, a gente 

pegava aquele negócio assim, pá! Era um trabalho danado! Entre outras pessoas, trabalhavam lá 

comigo aquele que foi... que foi diretor naquele hospital lá de Niterói, o... ... Me esqueci o nome! 

 

WH - Do Hospital Universitário lá em Niterói? 

 

FS - É. No Hospital... João Pedro. Não é João pedro? 

 

AB - Antônio Pedro! 

 

FS - Antônio Pedro!  

 

AB - Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

FS - É. Era diretor lá do Antônio Pedro. Era o nome... Não me lembro do nome. Morreu num desastre 

de automóvel, já contei isso. Ele morreu num desastre de automóvel no dia da eleição de Misse Brasil, 

quando a filha do (Ider?) Correia Lima foi eleita misse, Misse Brasil. Ele morreu quando veio aqui 

do Rio pra assistir... 

 

AB - O desfile? 

 

FS - Esse desfile. Foi terrível, porque ele também se dava com o (Ider?). Eu não conhecia a (Ider?), 

né? A misse, eu conheci muito. Ela era muito ligada a Mário. Ia muito à casa de Mário. Ela era até 

noiva de um médico que tinha umas manchas horríveis, isso, aquilo e tal. (ri) Ela uma beleza, né? 

Garota bonita, sabe? Eu me recordo perfeitamente, quando conheci o noivo dela, disse: “Olha, Mário, 

esse casamento não vai sair não.” Dito e feito! Ela depois de eleita misse Brasil, meses depois acabou 

com esse casamento e casou com um engenheiro lá do nordeste, que foi até diretor daquela estrada 

de ferro lá do Piauí. É irmã do Mário, Barreto, (do velho?). Esse que trabalha no Hospital Gafrée 

Guinle que tá muito interessado no problema de aids. Que é muito meu amigo, o filho dele. Esse 

Mário, porque o (Ider?) que é mais ou menos da minha época. O Mário eu conheci, eu conheci o 

Mário como essa menina que foi misse, essa menina eu conheci com 2 anos, 3 anos. O Mário com 5 

ou 6 ou 7 anos, lá em Fortaleza, na época que eu trabalhei na Febre Amarela lá em Fortaleza. Embora 

já conhecesse o (Ider?), mas a família dele eu conheci quando... lá em (Miracema?), num banho que 
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existia perto de Fortaleza, que o pessoal se reunia. Muita gente ia lá pra esse local., pra tomar esse 

banho de... de riacho. 

 

AB - O sr. tava falando da equipe de trabalho lá na Tuberculose,  que tinha esse que foi lá do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, que eu também não me recordo o nome, ele era da área de tuberculose 

mesmo, né? 

 

FS - Não. Ele era lá do Hospital Antônio Pedro, também tinha um bico lá. 

 

AB - Um bico lá. Ah, tá!  

 

FS - Tinha aquele o Ceará que era o chefe...  

 

WH - Era o chefe da onde? 

 

FS - Chefe da Seção da Tuberculose. Você disse o nome dele ainda há pouco. 

 

WH - É. Rodrigues de Albuquerque? 

 

FS - Rodrigues de Albuquerque. É. 

 

WH - Que era chefe da Seção de Epidemiologia? 

 

FS - É. Era chefe da Seção de Epidemiologia. 

 

WH - Ele era o quê? Ele era cearense? 

 

FS - É. Era cearense. Aquele também dos índios... 

 

AB - Ah! O (Noel Lutz?) 

 

FS - (Noel Lutz?). 

 

AB - Ah, o sr. trabalhou com ele? 

 

FS - É. Trabalhei com ele, com o (Noel Lutz?). 

 

AB - O (Noel Lutz?) era uma pessoa muito interessante pra se trabalhar, né?... 

 

FS - É! Gozado! 

 

AB - Gozado. Uma pessoa divertida. 

 

FS - Eu fiz uma viagem com Noel, eu fui até Mato Grosso e isso e tal, no avião. Que o Noel, era 

muito ligado ao pessoal da FAB, não é? Tanto que criou a USA, Unidade Sanitárias Aérea. USA.(ri) 

 

AB - USA, né? 
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FS - É. USA. Unidade Sanitárias Aérea. E, levava um equipamento também, pra tirar parece que 

radiografia... 

 

AB - É. Ele tinha um núcleo móvel, né, de abreugrafia. 

 

FS - É, é. 

 

AB - Carregava pra todos lugares. 

 

FS - É. Carregava... Eu contei até uma passagem curiosa que eu, que aconteceu comigo e Noel. Eu 

fiz essa viagem com o Noel e estivemos numa cidade... não sei se barra de (Cobras?), não sei que, 

num daqueles lugarejos. Não num lugarejo propriamente dito, num núcleo de índio. Porque lá em 

Mato Grosso, eu viajei de avião muito lá em Mato Grosso, não com o Noel, mas no avião da SUCAM, 

né, e da Febre Amarela. E, naquele chapadão, tem dezenas e dezenas de pequenas pistas de avião. 

Tanto que o aviador dizia: “Dr. Fausto! O avião mais seguro que existe é esse aqui porque não existe 

problema. Qualquer coisa o sujeito desce aqui, se faz um (?), o sujeito encosta o avião, encosta na 

casa de um caboclo desses, amarra no pau da cozinha (ri) à frente do avião e vai em frente.” Bem, 

mas dessa vez, era... houve, o Noel pretendia, pretendia não! Foi fazer o levantamento lá. Nisso, 

quando o avião tava descendo, o Noel disse: “Você vai ver uma coisa curiosa.” Eu digo: “O que é?” 

“É o cacique daqui é louco pra andar de avião. Quando eu chego, a primeira coisa ele se aproxima de 

mim, quer que eu dê uma voltazinha com ele porque ele acha formidável.” E então, de fato, aconteceu 

e tal, aí o índio, cacique velho: “Ô, doutor e tal é isso e aquilo...” (ri) E o Noel, aquele sujeito 

extrovertido, falava, isso, abraçou o índio e disse: “Então, quer dar o seu passeiozinho?” Mas aí o 

índio assim... “Índio não viaja, passa...” Uma coisa mais ou menos assim. “...em homem que cai. 

Índio não viaja nisso.” Depois, nós procuramos investigar porquê aquilo. 

 

AB - O que tinha a ver... 

 

FS - Uns dias antes ou um mês antes, não sei quanto antes, tinha caído um avião e tinham morrido 

duas pessoas. E ele pensava, antes disso, quando viajava, que aquilo não tinha jeito nenhum, que era 

como um passarinho, que viajasse... 

AB - Que era o pássaro do homem, (??), né? 

 

FS - É. Era o pássaro do homem, não cai. Quando ele viu... 

 

WH - Que podia cair. 

 

FS - (ri)...podia cair. Então, disse: “Não!” 

 

WH - Desistiu definitivamente. (risos) 

 

FS - Acabou, nunca mais ele, ele... Não é gozado uma coisa dessa? Parece que eu tô vendo o índio 

assim. O índio gosta muito de usar o braço assim. “Mim não. Não viaja.” (???) Não viaja mais. É 

mas... 

 

AB - E o sr. ficou muito tempo lá na Tuberculose? Foi mais de um ano, foi um bom período? 
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FS - Foi! Foi um bom período. Foi um bom período. Depois ele acabou com essa... foi o Lorival 

Batista, aquele... 

 

AB - Lorival Ribeiro. 

 

FS - Lorival Ribeiro. 

 

AB - Ele acabou com o quê? Com essa possibilidade do sr. ficar... 

 

FS - De todos. Ele afastou todo mundo que trabalhava lá e tal, etc. 

 

AB - E que não era efetivo de lá, né? 

 

FS - É. 

 

WH - Que tinha o bico, como o sr. dizia. 

 

FS - É. Que tinha o bico. (ri) 

 

WH - Agora, dr. Fausto, o sr. pegou nessa época toda a coisa dos antibióticos, né, pra tuberculose... 

Quer dizer, o sr. entrou lá era o quê? Mais ou menos 48 ou 50... é um período que começa a ser usado 

em massa, né, os antibióticos. 

 

FS - É, é, é. Exato. 

 

WH - Como é que isso, como é que se sentia isso dentro do Serviço? Quer dizer, o sr. trabalhando 

nessa parte de Epidemiologia... 

 

FS - Se sentia como todo mundo sente, chega naquelas... onde tem aqueles esquemas de tratamento 

e com o Serviço eu utilizava os esquemas clássicos de... do antibiótico. E, realmente, foi um sucessso. 

Não há como negar. O serviço, essa gente que nunca tinha usado o antibiótico, o efeito do antibiótico 

era um negócio espetacular. E, eu , de vez em quando ia à Curicica, não só pra cconversar com o 

Fittipaldi, ele era um sujeito muito divertido, muito gozado e isso e aquilo. Como também saber das 

novidades, inclusive programamos uma viagem a Brasília, ele era... Porque o irmão do Fittipaldi, aí 

já é governo João Goulart, né? É. Porque houve um Fittipaldi que era aviador, era aviador do 

presidente da República. É, é, é... foi no governo João Goulart. E, nós íamos a Brasília porque o 

Conder também... 

 

WH - Valério Conder. 

 

FS - Valério Conder, tinha um cunhado dele que era do gabinete do presidente. de maneira que era 

uma turma barra pesada, né, gente de um prestígio assim... 

 

WH - Era uma turma que tava próxima  dele? 
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FS - É. Tava próxima do poder. E eu, achava muita graça, porque eles, apesar de tudo, eles sempre 

queriam a minha aprovação. (ri) Me lembro perfeitamente uma vez, que achei muita graça, nós 

estávamos no Hotel Nacional festejando uma coisa qualquer e aí o Fittipaldi... Isso nem é bom gravar. 

Mas isso é... 

 

WH - O sr. quer... faz questão que eu desligue aqui? 

 

FS - É. Era bom tirar, porque o Fittipaldi... (pausa na gravação) 

 

WH - O sr. dizia que o Conder tinha prestígio por quê? 

 

FS - Porque ele tinha um parente que fazia parte do gabinete do João... que era muito chegado a ele e 

eu tinha... nós fomos lá ao gabinete do João Goulart, todo intimidado com a coisa... 

 

WH - O sr. votou nele, dr. Fausto? No João Goulart? 

 

FS - Votei. Votei. 

 

WH - Pra vice? 

 

FS - Votei. 

 

WH - Era ele e o... 

 

AB - Nessa época... 

 

WH - Porque o Jânio era do, da UDN, né? 

 

FS - É. O Jânio era da UDN porque nessa época não era vinculado, o presidente... 

 

WH - Isso! 

 

FS - ...podia ser de um partido e o outro candidato era o Cristiano Machado, né, e o outro era o...o... 

aquele que foi candidato duas vezes ou três, o brigadeiro... 

 

WH - O brigadeiro Eduardo Gomes. 

 

FS - Eduardo Gomes, eram os três. E aí cristianizaram...(ri) (??) 

 

WH - É. O famoso esquema, né? 

 

FS - É. Cristianizaram... o João Goulart. O Juscelino! O Juscelino cristianizou o Cristiano Machado. 

E quem venceu a eleição foi o Jânio Quadros. Eu fui à posse do Jânio Quadros em Brasília, fui à 

inauguração da capital, né? Foi uma festa espetacular! Uma das maiores festas que eu assisti, foi na... 

no prédio, acho que era o prédio da rodoviária. Essas artistas todas foram lá cantar, etc... Mas eles 

fizeram a coisa de tal jeito, que tinha um portão de entrada. E eu não posso esquecer de que, como eu 

estava lá, perto do portão de entrada, aí entra o Jânio Quadros, saiu do Palácio (??), aí me (acenou?) 
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com um cartão de natal, etc. Ele me viu, eu tava todo e tal... (?) elegante uma coisa e tal. Ele 

certamente me tomou por um candango de alto (padrão?), né? Quando entrou, disse: “Ó!” E me 

abraçou. (ri) Mas me deu aquele abraço. “Não. Nós estamos aqui, festejando a sua vitória e... 

 

AB - Não (festejou?) 

 

FS - É. Não (?). Tem coisas na vida que, antigamente tinha coisas... (interrupção da fita) 
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Data: 20/04/1995 

 

 

Fita 15 - Lado A 

 

 

* gravaação com as vozes muito abafadas  

 

WH - Bom, hoje é 20 de abril de 1995, estamos começando a 8ª entrevista com o dr. Fausto Magalhães 

da Silveira. Presentes: Ana Beatriz Almeida, Cristina Barbosa e Wanda Hamilton. Dr. Fausto... a 

gente podia falar um pouco hoje, sobre... essa década de 50, pegando um pouco... Talvez o sr. tenha 

acompanhado, a criação do Ministério da Saúde, né? Com a redemocratização, os debates sobre Saúde 

Pública, começam, né, a ganhar a opinião pública... A constituinte local onde vários deputados 

debatem a questão da Saúde, tem todo um processo de criação no Ministério. O sr. participou dessas 

discussões, desses debates? 

 

FS - Sim. Em parte participei, né? Porque fazia parte do grupo que idealizou mais esse processo. Meu 

irmão Mário e o Almir, que vocês entrevistaram, Pedro Borges... tinha vários outros... 

 

WH - Eles tavam envolvidos com essa discussão da criação do Ministério da Saúde, isso na década 

de 50, final da década de 40... (pausa na gravação) Sobre as propostas desse grupo que o sr. tava 

falando. ... 

 

FS - A criação do Ministério foi uma decorrência praticamente de uma, não digo imposição, uma 

seqüência natural que nós, já há anos todos nós esperávamos que tivesse esse desdobramento entre o 

Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Porque antes de Educação e Saúde, nós estávamos 

subordinados ao Ministério do Interior. Eu sou da época ainda do Ministério do Interior e aí criaram 

o Ministério da Educação e Saúde e posterioromente esse Ministério da Saúde. Mas, com a criação 

do Ministério da Saúde, o 1º ministro foi, se não me engano, o Pinotti, não é? 

 

WH - Miguel Couto. 

 

FS - Ah, Miguel Couto. 

 

WH - Filho. 

 

FS - É, isso mesmo. Foi Miguel Couto. E o Miguel Couto era um político de prestígio, inclusive pelo 

seu poder econômico, se desenvolvido na indústria salineira. No...período do Miguel Couto, não 

houve praticamente, nenhuma grande modificação no Ministério. ... Não... Lembra qual foi o período 

que o Miguel Couto foi ministro? Eu tô meio esquecido dessas coisas, só mesmo consultando meus 

alfarrábios é que eu posso... 

 

WH - Foi final do governo Vargas já. 

 

FS - No final do governo? 

 

WH - É. É porque o Ministério foi criado em 53, né? ... 
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FS - 53. 

 

AA - É, ele foi ministro em 53. 

 

FS - Em 1953, eu estava aqui no Rio na Saúde dos Portos. Mas aí houve uma sucessão de ministros, 

né? Porque depois do Miguel Couto, veio... o... 

 

AA - Eu acho que o Aramis de Athayde ficou um tempo de interino, né? 

 

FS - O Aramis não!  

 

AA - Só um ano. 

 

FS - O Aramis foi ministro. 

 

AA - Daí como em 55 seguindo o Miguel Couto, mas por pouco tempo e depois o Maurício de 

Medeiros... 

 

FS - (??)  

 

AA - (falas superpostas) Que ficou por mais tempo. Aí depois viria o Pinotti, né, que vocês tavam 

falando. Teve uma seqüência, ficaram pouco tempo, né?  

 

FS - É. É, ficaram muito pouco tempo. Durante esse período, o período digamos do...do... do primeiro 

ministro que foi o Miguel Couto, eu trabalhava... foi em 1950 e...? 

 

AA - 53 e 54. Ele ficou nesses dois anos. 

 

FS - Eu estava na Saúde dos Portos, né? 53, 54, eu estava na Saúde dos Portos. 

 

AA - E o sr. voltou pra Febre Amarela... 

 

FS - É. Em 54. Depois assumiu um... 

 

AA - O Maurício de Medeiros... 

 

FS - Não. O Maurício de Medeiros já estava no DNS. 

 

AA - Ele era de 56, o sr. ainda era do DNERu, é. 

 

FS - É. Eu já estava no DNERu. 

 

AA - É. O Aramis ficou pouquinho, ficou menos. 
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FS - Tanto que, na época do Maurício de Medeiros, a filha dele que era Ana, ela trabalhou comigo, 

no inquérito do bócio eu designei ela pra fazer um inquérito aqui no Rio. Mas ela era uma mulher 

alucinada. 

 

WH - (ri) Alucinada! 

 

FS - É. Fez coisas terríveis! 

 

WH - Coisas o quê? 

 

FS - Terríveis! Quando se separou de mim, fui prestar depoimento sobre o comportamento dela, foi 

uma coisa muito chocante. Não vão querer que eu conte, né? 

 

WH - Tá! (ri) O sr. quer que eu desligue, o sr. quer contar?  

 

FS - É. Falar alguma coisa pra vocês terem idéia do motivo porque eu não quero fazer maiores 

revelações. (pausa na gravação) ... um trabalho muito bom. 

 

WH - O sr. falava da iodatação do sal... 

 

FS - É, é. 

 

WH - ...que ela colaborou com o sr. Ela... 

 

FS - É. Ela colaborou, fez inquérito de avaliação da iodatação do sal. E eu cheguei a uma conclusão 

formidável. É que o Rio de Janeiro, antigamente não era área bocígena. Lá nas suas condições, no 

nível do mar, num banho de mar aí freqüentado por mais de 30% da população. O peixe relativamente 

barato. Quer dizer, todos os elementos para que não existisse... 

 

AA - Uma carência, né? 

 

FS - É. Uma carência de iodo. Mas acontece que, com a valorização dos terrenos aqui do Distrito 

Federal, toda a nossa alimentação que era antes, provinha da agricultura aqui do Rio... 

 

AA - Própria do estado. 

 

WH - ...passou a ser importada principalmente de Minas Gerais e de São Paulo, de áreas altamente 

bocígenas. De maneira que, foram surgindo aumento da glândula tireóide. Quando foi feito o primeiro 

inquérito, foi demonstrado que existia 21 ou 24% de tireóide aumentada. Com a iodatação do sal, 

como a deficiência era muito pequena, aquela iodatação do sal teve uma importância fundamentaal e 

em menos de três anos baixou de 21% pra 4%. Foi a... 

 

AA - Foi eficaz, né? 

 

FS - É.  

 

AA - (??). 
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FS - Hein? 

 

AA - Foi super eficaz, né? 

 

FS - É. Foi muito eficaz. Mas isso é en passant, né? Estávamos conversando propriamente sobre o 

problema da iodatação e sobre o problema da Saúde Pública em si. 

 

WH - É. A gente tava falando do Ministério, dr. Fausto, e eu queria lhe perguntar, se nessa época o... 

pelo que o sr. me disse, né, parece que já era uma aspiração dos sanitaristas que se criasse um 

Ministério separado, né? Agora, havia várias propostas de como esse Ministério deveria continuar, 

como ele deveria se estruturar? O sr. se lembra? 

 

FS - A estrutura do Ministério se manteve praticamente a mesma. Porque o problema da dinamização 

dos trabalhos de saúde pública, não é a estrutura. Não é a estrutura porque tem muito pouco valor. O 

que vale é a... digamos, os programas, os objetivos a serem alcançados a médio ou curto prazo. Enfim, 

o acompanhamento das atividades do Ministério, pra serem corrigidas as falhas que por ventura 

existissem. Contanto que a gente olhe, tudo que se fez até hoje,  a coisa vai mais de acordo com o 

desenvolvimento econômico do país, do que propriamente com as atividades do Ministério. A maioria 

do povo brasileiro, no que diz respeito à sua saúde, que é em última análise, é um  prolongamento da 

sua vida, vida média da população (??). A importância maior é dada ao desenvolvimento econômico, 

que pouco a pouco, a grande massa vai... não só assistindo, como incorporando ao seu bem estar, à 

sua prosperidade, às suas possibilidades... 

 

AA - Às suas condições de vida, né? 

 

FS - É. E é esse conceito que eu sempre me coloquei. E num país como esse em que a estrutura da 

nossa economia é subordinada a certos fatores que independem dos desejos, das aspirações do povo, 

nós verificamos que sem essas modificações estruturais da economia, que vão dar em última análise, 

uma melhor vida à população no que se refere, como nós dissemos há pouco, num aumento de vida 

e da saúde e tal, etc. Que em todos esses tempos, a não ser em períodos curtos, pouco a pouco, a 

população vai melhorando o seu padrão de vida. Isso é uma coisa que a gente sente. Mesmo que os 

demagogos digaam que não, que é uma miséria e isso e tal. O povo tá sofrendo... Mas não é tanto 

assim. Porque esses índices de saúde, refletem muito bem, qual é a situação do povo atual. Quando a 

gente vê, que hoje o pessoal diz: “Ah, a mortalidade infantil é de 50 por mil.” Não é? É isso que eles 

estão afirmando. Mas há 40 anos atrás, era 150! Uma barbaridade! Isso sim, que era uma coisa 

terrível! Por que baixou de 150 pra 50 nesses 40 anos? É porque a vida da população é outra. Enfim... 

 

WH - E dentro desse...desse raciocínio, dr. Fausto, o que que o sr. acha então, quer dizer, se a saúde 

da população melhora com o desenvolvimento, né,  o que que caberia fazer aos profissionais que 

trabalham em saúde no caso? Qual seria a... ação da Saúde Pública, né, dentro dessa linha de 

pensamento? Como é que ela deveria se estruturar? 

 

FS - Não é fácil. Porque os interesses se chocam, né? Cada organização, digamos, de grupos, o que é 

que deseja? Ganhar mais. Quando os salários são pequenos, a reclamação sempre é porque os salários 

são pequenos. Mas eu, cheguei à conclusão que mesmo que se aumente o salário dos médicos que 

trabalham no serviço público, vai modificar muito pouco. A não ser que haja um rigor, não digo 
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excessivo, mas um rigor que vai chocar todos os ganhos, eu digo ganhos no sentido de aproveitamento 

de situações, indefensáveis até. Mas eles não aceitam facilmente a mudança de uma situação que dê 

uma melhor assistência à classe menos favorecida. Eu acho isso tudo muito difícil. Só mesmo uma 

revolução no sentido do “R” maiúsculo, é que pode modificar essa... migração, vamos dizer assim, 

entre a assistência médica oferecida pelo estado e o beneficiado que deve ser a população. Nós 

atravessamos várias etapas. Inclusive na época do Raimundo de Brito, ele pretendia entregar toda a 

Saúde, todos os órgãos de assistência médica aos particulares e entregava isso a preço histórico, né? 

Preço histórico é um preço de banana, né? (ri) Banana hoje não, porque a banana tá cara. Mas uma 

coisa desprezível. Uma verdadeira loucura! E isso... 

 

AA - Era quase como uma doação, né? 

 

FS - É, é. Exatamente. Era praticamente uma doação. De maneira que, isso ia favorecer mais a quem? 

A esses grupos econômicos que aí detinham 100% de controle da assistência médica, pagavam aquilo 

que achava justo pra eles, correto. E só uma pequena massa da população, teria assistência médica 

porque poderia complementar, não é, porque eles ganhavam nessa relação entre o patrão, que era 

essas grandes organizações que tomariam conta de todos os hospitais. Um horror! De maneira que é 

muito difícil isso, dentro da Saúde Pública, porque (ri) vai tocando nos interesses praticamente de 

toda a população. Uma população que é desassistida, ela quer assistência médica, né? Nada mais 

natural do que o sujeito, quando o indívíduo está doente... ele certamente, quer ir pro Hospital, a 

pessoa mais importante é o médico. Não existe nenhum (?). Pode ser rico, pode ser isso e tal. Tá ali 

marcando no morre  e não morre, o que que ele mais deseja? É a presença do médico. O médico pode 

até nem ter essa influência tão grande, mas eu nunca vi ninguém em situação difícil de sair, que não 

tivesse um alívio com a chegada do médico. (ri) Aí ele: “Morro tranqüilo, porque morro na mão de 

um médico.” Mas, a verdade é que, qual é a parcela da população que tem esse direito? Não é? É 

muito reduzida. E eu, já tive oportunidade de dizer a vocês que comecei na Saúde Pública, numa 

ponta... porque trabalhei num... Era um centro de Saúde, mas eu atendia, praticamente, a trabalhadores 

de estrada de rodagem e isso e aquilo. Era uma população inteiramente desassistida. E no final, um 

dos últimos trabalhos meus de Saúde Pública, foi também num centro de saúde. E percebo que nesses 

dois extremos, a coisa modificou. Mas, para a população desassistida, a coisa teve muito pouca 

diferença. Eu me refiro à última etapa, ao tempo que eu passei lá em Teresópolis. E, inclusive, eu fiz 

várias tentativas pra ver se ao menos acompanhava,,, a gestação das mulheres, o nascimento do filho 

e o companhamento do filho no primeiro mês e tal, etc. Eu conversando inclusive, com mais detalhes 

fui vendo que o que eu mais estranhava é que as casas de saúde, por questões de interesse pessoal, 

elas queriam ter direito a cada leito, no mínimo 100 partos pelo menos. Era a média que eles achavam 

que seria rentável pra Casa de Saúde. Quer dizer, 100 partos por ano por leito, representa uma 

permanência de menos de dois dias ou de dois dias e pouco. Porque teoricamente, são três dias, mas 

como tem a saída e entrada e tal, dois dias e pouco. Essas mulheres praticamente eram expulsas das 

casas de saúde, iam pra casa desassistidas inteiramente, sem nenhuma orientação sobre o 

comportamento delas com o menino, pra alimentação dos filhos, etc. E muitas e muitas, 4, 5, 6 dias 

depois voltavam já com o filho praticamente... no fim e mais um ou dois dias, morria. Dava entrada 

no hospital... Quer dizer, era o interesse do hospital que era colocado em jogo. Eu achava isso uma 

miséria! Fiz tudo pra ver se modificava aquela situação. Conversei com os diretores de casa de saúde 

e tal, o sujeito dizia: “É isso e tal... uma coisa...” Enfim, não é fácil! Creio que hoje é a mesma coisa. 

Se melhorou um pouco, melhora, é porque a população vai se instruindo mais, vai se tornando mais... 

mais educada, mais instruída... 
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AA - É, até mais esclarecida, né? 

 

FS - É. Esclarecida. Exato. Mais esclarecida. Aí é que melhora um pouco assim. Mas não é fácil.  

 

WH - Quer dizer então que, o sr. diria que enquanto não resolver esse problema econômico, mais 

geral, não tem como... 

 

FS - Não tem como haver grande melhoria. Há a melhoria, resultado da educação, instrução melhor 

e bem ou mal, pouco a pouco, a população vai melhorando o seu padrão de vida porque vai 

recebenddo uma fatia maior do bolo desse desenvolvimento econômico ou um outro recurso. E isso 

de um modo geral, se observa em todos países.  

 

WH - Nesse questionamento, dr. Fausto, o sr. fazia também na sua prática cotidiana, como sanitarista, 

quer dizer, essa... essa clareza que o sr. tem, né, o sr. discutia isso... cotidianamente? Porque o sr. 

trabalhava com Saúde Pública, né, tava envolvido... 

 

FS - É. É, trabalhava com Saúde Pública e (ri) se eu for me reportar às minhas primeiras viagens e 

isso na década de não sei, de 30 e tal, etc, eram coisas hilariantes. Inteiramente gozadas, do sujeito 

chegar... como eu cheguei em muitos e muitos municípios e fui o primeiro médico a chegar naquele 

município. E servia de curiosidade, né? Todo mundo queria saber, primeiro como era o médico. “Tem 

um médico aqui e tal, vamos ver como é esse médico?” E, se decepcionavam em parte, né, porque eu 

era bem moço (ri) e isso e tal. Aí sujeito via: “É. Aquele que é o médico.” (???) danado. E aí... a 

recordação mais antiga que eu tenho (ri) da minha atividade como médico de Saúde Pública da gente 

desse interior. Mas, aqui ou acolá, a gente prestava uma assistência médica assim de... cabo de guarda-

chuva, apontava, fazia o diagnóstico assim e tal etc, melhorava. Eu sabia perfeitamente que era uma 

coisa, um tratamento aleatório que não se podia nunca esperar que desse o resultado que poderia dar 

se fosse atendido num sanatório ou se aquela gente tivesse maior instrução. Não é em 5 minutos de 

conversa que você vai convencer uma mãe que deve pegar o filho, que deve ferver a água, (ri) que 

deve fazer isso ou aquilo... É muito difícil. 

 

WH - É um trabalho difícil. 

 

FS - É. é um trabalho difícil. 

 

WH - Mas eu tinha lhe perguntado, dr. Fausto, sobre essas idéias que o sr. tem hoje, né, se o sr. tinha 

essa mesma visão da Saúde Pública, né, na década de 50, que é a época que a gente tá falando e se o 

sr. debatia isso dentro da área com os seus colegas? 

 

FS - Debatia! Principalmente na casa de Mário que era um centro de discusão desse problema. Porque 

o Mário era, digamos o líder, né? Era uma pessoa mais capacitada para discutir e desenvolver isso 

tudo. Enfim, não é fácil. E muita gente vai vivendo e bem ou mal, a coisa vai melhorando. 

 

WH - Agora esse... 

 

FS - Mas o governo teve um resultado inédito. 50 vezes 50... nenhuma criança... de mil, 50 morre no 

primeiro ano de vida. Isso é uma coisa que há 20 anos atrás era uma coisa inatingível, né? Se julgava 

que não fosse possível. Não é? E é o que a gente tá vendo aí. E a população do país aumentando de 



 

 

 
 

239 

uma maneira brutal, né? Por que o que é que a gente vê hoje? Nessa época, a população do país, 70, 

70 e tantos por cento era rural, vivia na... E apenas 30, um pouco menos de 30, vivia na área urbana. 

Hoje, é o contrário. É evidente que, quem vive na área urbana tem maior possibilidade de 

atendimento, embora precário, mas vai aos poucos afreiando o que deve ser feito. Mas, não é fácil! 

 

CB - Dr. Fausto, o sr. me permite, a impressão que a gente tem quando lê os discursos... eu tô falando 

do Congresso Brasileiro de Higiene, né, aqueles congressos que voltaram a acontecer na década de 

40, é de um clima de otimismo muito grande, né? Quer dizer, mesmo com a consciência dos 

problemas que, que a questão da saúde, dependia de condições sócio econômicas da população, etc. 

Parecia que havia um clima de otimismo de que era possível resolver. O sr. via assim? 

 

FS - Eu nunca vi assim. E esse negócio de clima de otimismo, é o clima de otimismo da classe 

dirigente, da classe que está por cima.  Mas nesses congressos compareceu alguma delegação dos 

povos oprimidos? Isso não.  

 

CB - Mas não, é do otimismo dos médicos... 

 

FS - Sim, o dos médicos. Mas são os médicos que... existiam muitos médicos que criticavam os 

procedimentos que na Saúde Pública eles exerciam. Mas é, é a tal coisa, a classe desfavorecida dá 

opinião, freqüenta esses congressos? Não freqüenta. Pra mim o grande mal é esse. Não é? Eu acho 

que em todo congresso devia ter uma parte de elementos que representasse o povo, a população. 

 

WH - É. Agora tão fazendo isso nas conferências de saúde, né? Essa última eu acho que teve. O sr. 

Acompanhou? 

 

FS - Não. 

 

WH - Não? 

 

FS - É. Eu... tenho essa idéia há muitos anos, eu digo, falo isso e tal, converso. O pessoal acha graça, 

discute e... não sai daquilo. Não vejo como. E até bem pouco tempo, em mil novecentos e tal: “Isso é 

comunista! Não diga isso. Vai fazer confusão. Isso é coisa de comunista e tal.” (ri) Era a crítica, a 

crítica maior que se fazia. 

 

WH - Porque pelo que eu entendi dr. Fausto, existia um grupo, né, que era o sr. o dr. Mário, o sr. 

falou do Pedro... 

 

FS - Pedro Borges. 

 

WH - Pedro Borges, né... que... 

 

FS - O Almir e isso... 

 

WH - O Almir... 

 

FS - Adelmo de Mendonça. 
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WH - Como? 

 

FS - Adelmo Mendonça. 

 

WH - Adelmo Mendonça, que ia por esse lado de ligar a Saúde, desenvolvimento econômico social. 

As outras correntes dentro do sanitarismo, como é que viam esse grupo? Como é que era a relação 

com outros grupos que tinham outras idéias dentro da área? O sr. podia nos dar uma idéia de que 

correntes tinham, o que que pensavam nessa época? 

 

FS - O que é que pensa um reacionário vindo de um grupo que era olhado com uma certa desconfiança 

e rotulado de esquerdista? Mas tem a argumentação mais violenta que é a de querer taxar o indivíduo 

de extremista e isso, verdade é que bem ou mal, a classe médica, é uma classe dominante. Faz parte 

da classe dominante. De maneira que, o grupo que defenda essas idéias, está em última análise, contra 

a sua classe, que é a classe dominante, que quer ter vantagens, que quer ganhar mais, trabalhar menos. 

Esse sempre foi o objetivo dessas classes. De maneira que não é fácil! É um absurdo! O sujeito pensa 

que é fácil, convencer e aceitar. Você vai num hospital desses, o que é que o médico quer? Ele 

teoricamente tem que trabalhar 4 horas. Mas ½ dúzia trabalha. Às vezes faz isso e tal, não vai. E fica 

tudo por isso mesmo. Não é fácil. De maneira que, para o governo conseguir médico de regime de 

tempo integral, isso eu ouço falar há dezenas de anos, em hospital. Seria o ideal, né? O médico 

trabalharia em tempo integral e dedicação exclusiva. Não só tempo integral como dedicação 

exclusiva. Aí, bem, qual é, digamos, o meu pensamento sobre isso? É se fosse possível... eu acho que 

já se fala nisso e tal, como uma grande novidade. É dividir uma cidade como essa, o Rio de Janeiro. 

A cidade do Rio de Janeiro é uma grande metrópole, se fosse possível a Saúde Pública dividir toda 

essa cidade em áreas em que o médico tivesse um consultório, isso pra atender, digamos, 2 mil ou 3 

mil ou 4 mil habitantes daquela área. E se tivesse possibilidade de em casos mais complicados, ele 

mandar pra um hospital e assim sucessivamente, um hospital de maior padrão até chegar a esses 

grandes centros especializados, é o único recurso que eu vejo pra um atendimento que atinja a toda a 

população... 

 

 

Fita 15 - Lado B 

 

 

FS - ... tal e etc., mas fica nessa... 

 

WH - O sr. dizia que quem não quer implantar o médico de família são os próprios médicos. 

 

FS - Os próprios médicos. 

 

WH - Que são contra essa idéia. 

 

FS - Não são, digamos, abertamente contra porque seria... mas eles criam dificuldades que 

praticamente é impossível... 

 

AA - Não se engaja e nem facilita, né? 
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FS - Nem facilita. E tal e é isso mesmo. Mas qualquer pessoa que raciocine e que pense, vê que é 

lógico. Existindo aqui tudo dividido, consultórios, isso, aquilo... o sujeito ia, a pé ele ia, dava uma 

solução. Evitava que essa população se deslocasse pra um hospital desses, levasse três, quatro, cinco 

horas... Não pode, volte no dia seguinte, é uma barbaridade! 

 

AA - Chegar de madrugada pra pegar a fila... 

 

FS - É uma verdadeira barbaridade! 

 

AA - Uma barbaridade. 

 

FS - Não só isso como também um certo rigor no problema de dar atestado do doente, aos 

trabalhadores que por inúmeros motivos querem faltar o trabalho naquele dia. Porque acontece 

também. E os médicos são coniventes com isso. Porque, apesar dos pesares, os médicos têm uma 

força tremenda, né? (ri) (??), Ou o sujeito tá doente ou não tá doente. Pra provar que ele não tá doente 

é difícil, porque tem corporativismo, tem que ter isso e tal, inquérito. É um negócio danado! 

 

WH - Agora, dr. Fausto, o sr. ... é interessante, porque o sr. tá falando de assistência médica, mas 

nessa época, na década de 50, a assistência médica era separada da Saúde Pública, né? 

 

FS - O quê? 

 

WH - A assistência médica propriamente dita, né, de um modo mais amplo, era dos... era dos 

institutos, né, de ass... 

 

FS - Eu tenho ali trabalho formidável. Quer que eu apanhe? Tá aqui à mão. Vocês podem ter uma 

idéia... 

 

WH - O sr. vai procurar? 

FS - É questão de... 10 minutos,... (pausa na gravação) 

 

WH - Esse documento aqui é o quê, dr. Fausto? 

 

FS - É um documento que analisa a situação da assistência médica, testada pelos órgãos oficiais e faz 

a crítica muito bem... 

 

WH - Faz a crítica ao... 

 

FS - A... aos, a esses procedimentos. 

 

AA - À assistência médica dentro dessa estrutura do Ministério, desses órgãos? 

 

FS - É, é. 

 

WH - Tanto a Saúde Pública como previdência social no caso, né? Tá tudo junto aqui. 

 

FS - Como a previdência social. Tá tudo junto aí. É muito bom. 
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WH - E esse documento já é de 60 e..., década de 70, né? ... Final da década de 60. Se chama “Setor 

Saúde Posicion Paper e Proposições Concretas de Remanejamento”? 

 

FS - É. 

 

WH-Quem fez? Quem escreveu? 

 

FS - Quem escreveu, a redação mesmo, foi do Murilo. Murilo Bastos. 

 

WH - Mas foi resultado de um trabalho de um grupo? O sr. participou desse grupo? 

 

FS - É. De conversa e isso e tal. Era muito participante. 

 

AA - E isso de que... estava em algum momento específico, o sr. estava dentro do Ministério, isso foi 

solicitado? Foi uma iniciativa própria de vocês? 

 

FS - Não...não. Ele... Certo foi. Inclusive, o Murilo foi um grande articulador, porque ele fez a 

redação, o documento... Muito bom. Mas vamos ver, porque você aí , você vão ver... 

 

WH - O sr. empresta pra gente depois dar uma lida? 

 

FS - Empresto! 

 

WH - Tirar uma cópia? 

 

AA - O Murilo ele era do Ministério também? Quem era Murilo, esse eu desconheço. 

 

FS - Era. 

 

WH - Murilo Vilela Bastos. 

 

FS - É. 

 

WH - Quem era? O sr. podia falar um pouco sobre ele? 

 

FS - Ele era esse homem formidável e isso e tal. Um homem inteligente, trabalhou em todos esses 

órgãos e, enfim, ele se destacou com aquele grupo de Gentilli... 

 

AA - Do Carlos Gentilli, de Melo?! 

 

FS - Do Carlos Gentilli de Melo. Foi muito meu amigo o Carlos Gentilli e tal. Freqüentava também 

a casa de Mário, o Carlos Gentilli e tal. Era um grupo... 

 

WH - O dr. Gentilli freqüentava a casa do Mário? 

 

FS - Freqüentava. 
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WH - Como é que era dr. Fausto? O sr. pode contar pra gente como é que eram esses debates na casa 

do dr. Mário? O sr. participou? 

 

FS - Primeiro... Sim, sim... Era chamado de aparelho. 

 

WH - Aparelho. (risos) 

 

FS - É. Aparelho é o nome dado aquele... (ri) ao grupo que precisava estar sem ser muito focalizado 

e embora tivesse possibilidade de contatos mais permanentes. De maneira que, a casa de Mário, era 

um aparelho. 

 

WH - Um aparelho. Vocês chamavam de aparelho? 

 

FS - É, de aparelho. 

 

WH - Todo mundo... 

 

FS - Era aparelho porque você podia chegar lá às 10 horas da manhã, dizer: “D. Amélia, não sei que, 

bota um almoço aí e tal!” Ela aí preparava, você almoçava lá ia embora e tal, de manhã, sem... (ri) 

perguntar quando. Aquilo funcionava de manhã à noite. E existiam pessoas que você atende, 

procurava saber muito quem era, pra não criar... Por que tá tão interessado em saber? Era (ri) um 

guerrilheiro desses que vinha de São Paulo pra cá e isso e tal. Ia pra o aparelho, passava lá dois, três 

dias. Enfim, era um negócio muito sério. A dra. Nice tinha um outro apartamento, que era sempre da 

atividade dela, negócio da psiquiatria e a casa mesmo aonde ele morava e tal, etc. Depois é que Mário 

e Nice compraram o apartamento de cima. Eram dois apartamentos: o apartamento debaixo, que era 

aquele, era o... (ri) e o apartamento de cima que era o centro de estudo, que diziam universidade 

aberta, etc. Que era a Nice com a loucura  dela também. E era uma coisa! Era uma diversão! Um troço 

formidável! De maneira que... Ia todo mundo! Iam os ministros. (ri) E os ministros da Saúde sempre 

iam lá. 

 

WH - Iam se aconselhar? Com esse grupo? 

 

FS - (ri) É, é, é. Iam se aconselhar com esse grupo. O Pinotti, o Aramis  Athayde e aquele... Fadul... 

 

WH - Wilson Fadul? 

 

FS - Wilson Fadul. 

 

WH - Do Jango, né? 

 

FS - É. É. De modo que toda essa gente freqüentava o aparelho. 

 

WH - Onde é que esse grupo influenciava os ministros? Dr. Fausto. 

 

FS - Hem? 
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WH - Onde é que esse grupo influenciava? O que é que os ministros acataram de propostas desse 

grupo que tenham dado certo na Saúde? O sr. se lembra de alguma coisa assim que tenha sido...? 

 

FS - Não sei. A não ser isso que vocês conhecem... das conferências nacionais de Saúde e tal, etc. 

Mas aquilo fica no papel. Mas você vê, nem nessa última conferência, que eles alardearam e tal, nada 

mais era do que tirado dessa conferência. 

 

WH - Essa aqui? 

 

FS - É. Dessa aqui. 

WH - É a 3ª Conferência Nacional, de 63. 

 

FS - É, é. Essa última é calcada nas idéias dessa conferência. O que foi que aconteceu de lá pra cá? 

Tanto que esses se renovam todos do mesmo jeito e tal etc. Enfim, é o Brasil! 

 

AA - Tinha algum dia certo pra os sanitaristas se encontrarem no aparelho, tinha alguma periodicidade 

ou não? Era um momento, uma pessoa avisava a outra e aí se fazia? 

 

FS - Não. Não, isso... Tinha almoço,  (ri) jantar clássico. Barreto por exemplo, tinha um dia da semana 

que ele jantava lá o Barreto. O Barros Barreto. 

 

AA - O Barros Barreto. 

 

FS - É, o Barros barreto jantava. E aí todo mundo sabia e tal que o Barros Barreto ia, o Barros Barreto 

gostava muito de ostra, de maneira que (ri) iam não sei quantas dúzias de ostras, pro Barros Barreto 

comer, etc e isso e pá, pá, pá. No outro dia, ia uma outra pessoa. Mas, de um modo geral, funcionava 

toda a noite. Se você chegasse lá às 7 da noite, sempre tinha novidade, tinha uma conversa, tinha isso, 

tinha... Era... uma agitação! 

 

WH - E quais eram os temas que mobilizavam mais, as discussões que, que mais assim, ou algum 

momento dentro da Saúde Pública, que o sr. se lembre que mobilizou esse grupo todo...? A criação 

do DNERu, a criação do Ministério..., eh, conferência...? 

 

FS - As coisas enfim, tinham muito pouca influência. Eu me recordo por exemplo, você falou no 

DNERu. O Pinotti, antes do Pinotti ser ministro. Eu encontrei com o Mário e (??), vocês não 

conheceram o Mario, né? 

 

WH - Não.  

 

FS - Ele era uma pessoa..., disse: “Olha Fausto, vamos falar com o Pinotti agora e convidar ele pra 

ministro da Saúde.” Aí nós tomamos um táxi... o  Pinotti funcionava ali na Cunha de Castro, né? 

Acho que era. 

 

WH - O Pinotti? 
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FS - É. Era diretor do... do Serviço... nessa época, ele era do... do DNERu, parece. O que eu sei, achei 

muita graça, é que aí fomos e tal, o Mário com aquelas loucuras dele...: “Ah, Pinotti, isso e aquilo e 

tal. Chegamos à conclusão que você é o homem para...” Era o Getúlio, né? 

 

WH - Ah! Então foi da época da criação do Ministério. O Pinotti era do Serviço Nacional de Malária. 

Era o diretor, né? 

 

FS - É. É. Era o diretor... não, mas já tinha... não sei se ele já estava no DNERu. O que eu sei é que, 

a nossa ligação com o (?), era por intermédio do Adelmo. Porque o Adelmo era muito amigo da 

Alzirinha Vargas. (Barulho de papel) Porque a Alzirinha Vargas atuava no Estado do Rio. Adelmo 

foi diretor, diretor da Saúde Pública do Estado do Rio e aí nós tínhamos que acionar o Adelmo, pro 

Adelmo falar com a Alzirinha, pra não sei o que, pra nós irmos inclusive, se fosse necessário, ao 

Getúlio, pra fazer a apresentação... 

 

AA - Isso o Adelmo de Mendonça, é isso? 

 

FS - Adelmo de Mendonça. Achei isso uma coisa, uma delícia! Aí chegamos lá, o Pinotti: “Oh! 

jovem!” Com aquele jeitão dele. Aí o Mário disse: “Pinotti, chegamos à conclusão que a única 

salvação pro Ministério é você assumir esse Ministério.” Ele aí: “Ah, ah, ah... Não sei que...” Ele 

ficou logo né, pavoneado e tal. Muito bem. Resultado, quando nós saíamos de lá, já saímos no carro 

do Pinotti pra casa. Não deu por menos, mandou nos levar em casa... “Aonde vocês quiserem ir e tal, 

etc.” O resultado, é que o Pinotti foi ministro. E não sei se isso foi a mola principal, não sei. O que eu 

sei é que esse episódio, eu achei aquilo uma delícia! E o Pinotti... o Pinotti também sempre foi um 

moço livre e etc. 

 

WH - Por que que escolheram o Pinotti? Por que que o Pinotti tinha que ser ministro? 

 

FS - Sim, porque o Pinotti era um indivíduo que tinha mais facilidade de, de penetração em todos os 

meios políticos. O Pinotti era um sujeito fantástico! E ele podia não entender nada de uma coisa, você 

conversava 10 minutos com ele: “Pinotti , a coisa... o problema é esse e tal, o problema do bócio e 

isso...” Ele: “Tá muito bem!” E, abria o verbo. Ele tinha, digamos, pouca cultura, Nunca foi de (?), 

mas muito inteligente e assimilava as coisas com uma facilidade tremenda. E não criava problema. E 

ainda tem um outro mais, o aparelho... esse local de encontro que permite você discutir todos os 

assuntos sem restrição e sem censura. De maneira que, é uma delícia! 

 

WH - E o dr. Mário escrevia os discursos do Juscelino? 

 

FS - É dos ministros, (ri) do Juscelino também. Ele se infiltrava nesse negócio e tal. A parte da Saúde, 

a parte disso, não só dos ministros como do presidente, etc, era ele que... que redigia. 

 

WH - Pra que ministros que ele redigiu? 

 

FS - Eh, todos esses que nós falamos: pro Pinotti, pro Aramis... 

 

WH - Miguel Couto Filho também, não? 

 

FS - Não. Não. Pro Pinotti, pro Aramis e para o... 
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WH - Fadul. 

 

FS - Fadul. Esses três... Pro fadul, era digamos só as idéias, porque o Fadul era inteligente e isso e 

tal, pá. Ele não gostava de... 

 

AA - Devia ter seu próprio estilo, né? 

 

FS - É. É. E ele gostava de, da coisa mastigada já. Tomava nota, escrevia e isso, aquilo e tal, dava a 

redação final. Agora, tanto o Aramis como Pinotti, isso era... 

 

WH - Quer dizer, eram pessoas que tinham mais ou menos as mesmas idéias, que o dr. Mário, que o 

senhor, que esse grupo... 

 

FS - É. Claro. Principalmente o Fadul e o Aramis. O Pinotti não! Pinotti era um homem  político. Ele 

era de todas as idéias. (ri) Ele não tinha, não tinha restrições. Ele... não é que a gente pudesse dizer: 

“Não, o Pinotti era rígido, não sei mais o...” Não, isso... pra ele era... Ele queria (ri) era estar no centro 

dos acontecimentos, né? Mas era uma pessoa formidável... 

 

WH - Com o dr. Miguel Couto, seguiu prontinha a redação? 

 

FS - Miguel Couto era outra espécie de gente. O Miguel Couto era um homem capitalista, milionário, 

em que o único objetivo do Miguel Couto era enriquecer. Ao passo que esses, não. Nunca tiveram 

como objetivo  enriquecimento. Nem o Pinotti nem o Fadul, nem o Aramis, nenhum... absolutamente. 

E desses três, o sujeito que era rico, assim e tal, era o Aramis, né? E tanto o Fadul como o Pinotti, 

eles podiam esbanjar dinheiro do Ministério, mas não em interesse pessoal. 

 

WH - Pessoalmente eles não eram... 

 

FS - Viviam bem! Eram funcionários caros, como eu dizia. O sujeito manter um funcionário como o 

Pinotti, que tem uns 4 ou 5 asseclas, que também gostam de viver como nenhum, né? Custa caro! 

Mas não que ele tivesse interesse de ordem pessoal, isso ele não tinha. Tanto que morreu praticamente 

na miséria, né? O Pinotti morreu na miséria. Fadul tá aí, eu acho que tem alguma coisa o Fadul, mas 

não, não é homem rico. O Aramis era mais rico porque era de família rica lá do Paraná e tal. Ele era 

ótimo! E eu... junto ao Aramis, usufruí muito dessas facilidades do Aramis, porque mesmo depois 

que o Aramis saiu e etc, que eu já estava afastado, quase toda a semana eu ia visitar o Aramis. Ele 

morava num apartamento em cima da Colombo, na... 

 

WH - Copacabana? 

 

FS - Em Copacabana. Naquele prédio ali em cima da Colombo. Ele: “Ah! E tal...” Gostava, (ri) 

chamava logo um sujeito mandava lá na Colombo pra ver um prato daquele, uma coisa e tal... Era 

dele. (buzina)  

 

WH - Agora, u...uma coisa que eu tava me lembrando, dr. Fausto, falando do dr. Mário, era que o dr. 

Mário também era muito crítico em relação a algumas coisas na Saúde Pública, né? 
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FS - É. Excessivamente crítico. 

 

WH - E ele por exemplo, a Fundação SESP, né?... 

 

FS - A Fundação SESP, ele não perdoava o SESP. (ri) Era uma coisa danada! 

 

WH - O sr. compartilhava essas idéias dele, sobre a Fundação SESP? 

 

FS - Sim. Em parte sim. Sempre compartilhei e ainda hoje faço crítica ao SESP, porque ninguém 

pode negar que o SESP... fez um trabalho, digamos, brilhante, em micro áreas ou mini áreas. Você 

vê num estado qualquer desses, o SESP atuava tavez, em 5% de território naquele estado. E nós, a 

crítica maior que fazíamos, era que se fosse possível, o governo decidisse estender a todo território, 

o tempo de assistência que o SESP queria dar ou dava a essas mini áreas, nem todo orçamento da 

República seria suficiente. Não é possível! (ri) Uma coisa dessas não tinha sentido. De fato, você ia 

num estado pequeno sei lá, como Sergipe que eu fui várias vezes, o diretor do SESP pra mim: “Mas 

Fausto, veja aqui...!” Eu disse: “É formidável. Mas quantos municípios você trabalha?” “Ah! 5 

municípios.”  “E os outros 30 e tantos, 40, como é?” “Ah, não. Porque isso, você sabe. Essa gente é 

embromação. É porque o pessoal vem aqui e melhora...” (ri) “Não sei se melhora não...” (ri) A crítica 

maior que se fazia do SESP, era exatamente isso, era a impossibilidade do SESP estender... 

 

WH - Essa experiência... 

 

FS - Esses serviços de atendimento dava nas capitais de alguns estados... e a zona metropolitana, não 

tinha... 

 

WH - Porque uma coisa que o SESP marcou, né, na experiência da Saúde brasileira, era a idéia dos 

centros e dos postos de saúde, né? De atender pequenas regiões, era uma coisa... que o SESP que 

trouxe, não foi? 

 

FS - Não. Isso sempre existiu. Sempre existiu mas de uma maneira diferente. Porque o SESP foi 

criado para atender à população nordestina que se deslocava para o Amazonas, para a extração da 

borracha. E aí, aos poucos foi indo e resolveu se transformar num serviço permanente. Porque de 

início era um serviço transitório, temporário, que deveria ser restrito, logo que terminasse a guerra. 

Mas não, (???), se estendeu, veio pro sul e ainda hoje persiste aí... 

 

WH - E fazia o quê? Fazia todo o tipo de tratamento preventivo, curativo...? 

 

FS - Lá na Amazônia. 

 

WH - É, Fundação SESP. 

 

FS - É. Na Fundação SESP, o pessoal que se des... dava a... Como? Do pessoal que se destinava à 

cultura e a extração da borracha dos trabalhadores que iam pra Amazônia. Um trabalho, de fato, 

árduo, mas resolveu se tornar permanente e criou uma estrutura que não atende absolutamente aos 

objetivos e aos interesses do país. 

 

WH - Que não atende? 
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FS - Que não atende. Eu não acho que o SESP tenha condições de realizar... 

 

WH - O sr. diz por causa dessa questão financeira, né? 

 

FS - Certo. Pois a base de tudo é a questão financeira. Se não existisse problema financeiro a coisa 

toda tava resolvida. Era só o sujeito querer: “Eu quero isso, quero aquilo...” Mas não é assim. 

 

WH - Agora, e em termos do atendimento, dr. Fausto, era isso que eu queria lhe perguntar, o 

atendimento à população do local, daquela área... 

 

FS - (?) (fala ao fundo)  

 

WH - ...se dava como? Era todo tipo de atendimento, fazia a parte curativa, fazia a parte preventiva... 

 

FS - É, tinham Hospitais. Aí tinha o hospital, era um tipo de atendimento... 

 

WH - Saneamento, a parte de saneamento...? 

 

FS - A parte de saneamento também eles olhavam, eles olhavam tudo. Eram muito bem atendidos, 

mas, volto a insistir... 

 

WH - Só que era livre, né? Essa é que é a... 

 

FS - Mas não era tão perfeito como a gente possa imaginar. Mas eu noto, você cconhece. Parece 

conhecer. Mas não... era um atendimento perfeitamente aceitável. É claro que a população aí fazia o 

paralelo: “Ah, o SESP faz isso assim e aqui não faz nada.” É inteiramente diferente, né? E colocava 

a Saúde Pública do Estado numa situação difícil, né? Porque a Saúde Pública dos Estados, lá mesmo 

com o apoio do Ministério da Saúde, orientava aquele tipo de atendimento. Não era possível. ... ... 

(pausa na gravação) 

 

WH - O sr. dizia que todos os quatro irmãos... (falas superpostas) 

 

FS - (??) os quatro irmãos médicos. Eram seis no total. Tinha quatro irmãos médicos. Desses quatro 

irmãos médicos, tinha um que era do Partido Comunista, o José. Esse lá de Goiás. Esse era do quadro 

do Partido Comunista, embora muito ligado ao pessoal do Pedro Ludovico. O dr. Ludovico, o 

governador Mauro Borges, porque o Mauro Borges embora tenha esse nome de Borges é filho do 

Pedro Ludovico. E esse Mauro Borges, nós tínhamos um primo casado com uma cunhada do Pedro 

Ludovico. De maneira que havia relações, inclusive de família. Era uma gente muito boa, ótima, tudo 

isso, eu conheci Mauro Borges (?), e depois conheci ele já governador lá em Goiás. Porque o Pedro 

Ludovico foi governador, o Mauro Borges depois, anos depois, substituiu o Pedro Ludovico. Numa 

das temporadas que eu passei lá em Goiás, o governador era o Mauro Borges. E esse meu irmão era 

muito ligado à família do Ludovico e eu mesmo freqüentava inclusive, a casa do Pedro Ludovico que 

morava lá em Goiás. E ia sempre ao palácio, embora o Mauro Borges, todo mundo  soubesse que ele 

era comunista. Mas ele era um comunista... social. Porque nunca vi uma pessoa tão popular em 

Gioânia, como esse meu irmão! Era uma coisa! Ele se divertia com aquilo e tal, etc... o pessoal em 

qualquer lugar que ele passasse chamavam ele e isso, pra um café, contavam sempre uma piada. (ri) 
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Ele sempre carregava umas revistas que ele recebia lá no partido comunista, isso e aquilo. Ele não 

tinha “papas na língua” como se diz hoje. Bem. De maneira que era a...a... esse era o José. Por idade 

era o mais velho, depois vinha o Mário. Mário era essa pessoa que você mais ou menos se recorda, 

dessas conversas (ri) que nós tivemos e tal etc. E ele era tido, inclusive pelos comunistas de grande 

prestígio, como um elemento do Partido Comunista. Mas eu não posso lhe dizer, porque ele nunca 

me disse que tinha se filiado ao partido. Aí, ele fazia essas reuniões, essas coisas, se divertia e tal, etc. 

Foi detido algumas vezes, né, pra prestar informações. E a mãe de Nice, morava lá, me lembro, uma 

das vezes eu cheguei lá e Mário me disse: “Ah, que coisa terrível! Chegaram aqui, pra fazer uma 

investigação, olharam pro quarto da d. Nazinha, d. Nazinha era a mãe de Nice. Ela tava deitada, aí o 

sujeito, o investigador disse: “E esse homem que está aí deitado?” (risos) (???) “E esse homem que 

tá aí deitado e tal, etc... E o que é que ele está fazendo escondido debaixo desses lençóis?” Aí a Nice: 

“Não! Venha cá...” A velha Nazinha nos seus, do alto dos seus 90 anos... Ela disse... Bem, esse era 

Mário. Depois vem o Cláudio. O Cláudio nunca foi de esquerda, embora você tivesse visto aquele 

documento... Não lhe mostrei um documento? Tá com a relação dos comunistas do Ministério da 

Saúde e isso e tal... Tinha o meu nome, tinha o nome de Mário e tal, nome de Cláudio e tal, etc. 

 

WH - Aí já era a família toda no... 

 

FS - (ri) Todo mundo! Aí já estava todo mundo. (risos) Porque esse Cláudio inclusive, a filha dele é 

casada com um gorila... gorila esse que hoje é sub-secretário de segurança do Estado.  

 

WH - Casado com um gorila... 

 

AA - Gorila quer dizer um militar? 

 

FS - É. Um militar. É casado com ela, essa moça... 

 

AA - ...essa moça 

 

FS - ...Vanúsia. Vanúsia é casada com esse militar. E esse gorila, na época que ele era jovem e isso, 

era um gorila terrível! (ri) Inclusive uma das vezes ele quis dar uma imprensada nesse meu filho mais 

velho, não saiu um atrito... eu sei que, e ele... ele tinha um grande prestígio porque ele foi lá pra a 

guerra do Araguaia. 

 

WH - Hum! Da guerrilha, né? 

 

FS - É, da guerrilha do Araguaia pra combater os guerrilheiros lá no Araguaia, e na ficha dele figura 

como um indivíduo altamente ligado à ordem, à constituinte, porque a mulher, a Vanessa, teve o 

primeiro filho e ele não pode vir  de lá porque estava empenhado na guerra do Araguaia. E isso conta 

ponto. Todas essas coisas contam ponto. Mas o que eu sei é que ele chegou ao posto de coronel e se 

reformou. Se reformou. E esse atual, chefe de polícia daqui, como é o... secretário de segurança... 

 

AA - Daqui do estado do Rio?  

 

FS - Daqui do estado do Rio, foi colega de turma dele, era muito amigo dele e foi esse, esse Omar 

não sei que que é o sanitarista que conhece, que convidou ele pra trabalhar lá na Secretaria de 

Segurança. E esse é o Cláudio. E o outro sou eu. E eu, (ri) já tive oportunidade de lhe dizer, do meu 
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comportamento, digamos, lá em Natal, não é? Lá em Natal eu agi com toda a correção, dando apoio 

à mulher casada com guerrilheiro, que foi o guerrilheiro... Em Natal não teve aquela revolução 

comunista... 

 

WH - É. O sr. nos contou. 

 

FS - Aquele caso que eu contei, o camarada... comandante Pedro não sei que, foi comandante naquela 

guerrilha. Se eu já cheguei em Natal com rótulo assim de sujeito de esquerda, com essas coisas aí... 

 

WH - Aí foi... 

 

FS - E inclusive, tive vontade de... de me inscrever, me matricular, me filiar, né? Exato. O termo é 

filiar. De me filiar. E, um grandão desses... Como é o nome dele? Eu esqueci. Sempre esteve lá em 

Natal, inclusive lá em casa e tal. Me disse: “Olhe, Fausto,...” Porque ele chegou lá em casa, viu Maria, 

tinha dois filhos, um com um ano outro com três. (ri) Aqueles dois meninos, etc. Ele disse: “Não, 

Fausto, é muito melhor verificar, convém você ir lá, do que propriamente ser filiado ao Partido. 

Porque filiado ao Partido, cria uma situação difícil, (ri) (?) ao passo que não era nem auxiliar, nem 

auxi... (ri) De maneira que eu, sempre de fui auxiliar. 

 

WH - O sr. sempre foi auxiliar. 

 

FS - Fui auxiliar com várias situações. Inclusive quando eu...  

 

 

Fita 16 - Lado A 

 

 

WH - O sr. tava falando que o sr. sempre foi linha auxiliar... 

 

FS - É. 

 

WH - E aí ia contar um episódio com o Ary Lobo? 

 

FS - É. Ary Lobo que era... era sec...  era chefe... A 2ª pessoa do ministro. 

 

WH - Do Aramis? Ministro da Saúde? 

 

FS - É, do ministro da Saúde. Não sei se era o Aramis. Eu sei que ele me chamou, disse: “Ó Fausto! 

Eu soube que você vai ao Paraná, de maneira que eu queria (ri) que você conversasse com os seus 

amigos lá...” Ele sabia que eu era amigo... “... os seus amigos lá, para eles me darem apoio na minha 

eleição.” Eu digo: “Olha, eu primeiro... eu não tenho essa ligação nem essa força que você pensa.” 

Ele disse: “Não! Isso é que você está se retraindo, mas eu sei perfeitamente que você é ouvido e isso 

e aquilo, aquilo outro.” Eu digo: “Mas o que for possível eu fazer, eu faço. Eu vou falar com o Isnar...” 

Porque o Isnar era o nosso elemento, muito meu amigo, meu colega de turma... 

 

WH - Isnar Teixeira, né? 
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FS - É, Isnar Teixeira. Isnar Teixeira sempre foi do Partido Comunista, ele sabia que podia ter 

confiança em mim e tal. Eu digo: “Ó, Isnar! Tá acontecendo isso e isso e isso. O que você acha?” Ele 

disse: “Não. Não tem importância. Você vai, dá aqui esse bilhetezinho, seu presente pra a fulana de 

tal, pra o chefe lá do Partido Comunistaa. Diz a ele qual é o seu objetivo e ele vai achar até... gozado, 

vai aceitar em princípio, né? Quando é um sujeito que é chefe do Partido Comunista, um sujeito que 

é chefão do Ministério da Saúde que quer pedir o apoio dele pra se candidatar, ele aceita. Agora, as 

condições que ele vai exigir, isso é o que eu não sei qual é.” Eu digo: “Tá bem.” Eu aí fui, procurei o 

sujeito, conversei, ele achou ótimo, disse: “Formidável! Fausto, você é um sujeito fantástico! Tem 

essas ligações, essas coisas e tal. Pode dizer ao seu amigo, que ele próprio nos procure aqui que nós 

vamos resolver isso. Eu aí então, falei com o Ary. “Ary, o negócio tá nessa base. É claro que você 

não vai ter o apoio do Partido, porque o Partido tinha uma certa força lá, sem, em contrapartida... 

 

AA - Sem comprometer, né, o Partido. 

 

FS - É. Dar alguma garantia, alguma coisa e tal. E aí eu sei que, o Ary foi lá, conversou com ele. Ele, 

não sei quais foram as exigências e nem sei quais foram as promessas do Ary, porque não quis entrar 

(ri) em detalhe. O que eu sei é que ele ficou como 2º ou 3º suplente, etc. Não sei se o apoio do Partido 

dele foi grande ou pequeno ou não sei que... (ri) Isso... 

 

WH - O sr. conheceu o Alcedo Coutinho? 

 

FS - Muito! 

 

WH - Foi deputado, né? 

 

FS - É. Pernambucano. 

 

WH - Pernambucaano. Ele era médico, né? 

 

FS - É. Era médico. Ele foi, trabalhou, o Alcedo Coutinho trabalhou muito naquele Hospital dos 

Rodoviários. Fica lá na rua... na Tijuca, Conde de Bonfim, né? É, fica lá. Esse Alcedo Coutinho, ele... 

tinha até um episódio com o Conder. Porque o Conder se internou no hospital, pra fazer uma operação 

lá, uma coisa e tal. E, até... isso... (ri) Depois você desliga porque foi uma piada que eu fiz, muito 

gozada, não quero registrar isso. Mas o negócio do Coutinho, o Conder tava certo que ia ser operado, 

não sei que e etc, quando foi na véspera da operação, de madrugada, fugiu do hospital (ri) e não se 

operou.  

 

AA - Ele próprio fugiu do hospital? 

 

FS - Ele próprio, fugiu do hospital. Mas ele... (ri) desliga esse negócio lá do Hospital dos Rodoviários, 

eu... (pausa na gravação) 

 

WH - Mas a gente falava do Alcedo Coutinho. Ele foi foi constituinte, né, em 46, né? 

 

FS - É. Ele ainda vive! 

 

WH - Não creio que não. Não sei. Creio que ele já morreu. 
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FS - Ele era uma pessoa adorável, o Alcedo. Muito bom sujeito. 

 

WH - E ele era bem crítico também, em relação à Saúde, né? Era um homem de... 

 

FS - Enfim, são essas coisas que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas, você disse que hoje 

queria falar isso, falar não sei que, sobre febre amarela, né? 

 

WH - O sr. quer pular pra febre amarela? Porque eu ainda tinha, dentro desse assunto, a gente queria 

ainda falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Higiene, né? Que o sr. foi, o sr. teve um cargo 

na Sociedade, não foi? 

 

FS - É, foi. 

 

AA - Foi secretário, chegou a ser vice presidente, né? 

 

FS - É. É. 

 

AA - Ainda atuou na febre... 

 

WH - A gente queria que o sr. nos falasse um pouco, qual a importância e qual o papel da SBH 

naquele momento, né? Porque a SBH, ela volta em 40, no final de 40. 

 

FS - A nossa atividade lá na SBH, foi com o objetivo de tirar do SESP a direção da SBH. Porque até 

então, a Sociedade Brasileira de Higiene tava diretamente ligada e subordinada ao SESP. E o SESP 

era, é, era quem... 

 

WH - Comandava. 

 

FS - ...comandava, o espetáculo, digamos assim. E aí, eu e o dr. Nilson,... 

 

WH - Nilson Guimarães. 

 

FS - Nilson Guimarães. 

 

WH - Que até hoje, né?... 

 

FS - É. (ri) Aí nós vamos chegar até lá. Tinha o Nilson... Quem mais? Acho que era o Teixeira Leite, 

mas o Teixeira leite nem tanto. Mas biruta assim éramos, digamos, eu e o Nilson. Traçamos um plano 

para tirar a Sociedade do SESP. Como eu estava na Febre Amarela e tinha muita facilidade de me 

locomover, resolvemos que um mês antes da eleição, eu sairia aqui do Rio e iria a todos os estados. 

Saía daqui ia ao Espírito Santo, Salvador, Sergipe, Alagoas, tal, pá, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Maranhão, isso. Voltava pelo interior, etc. Passava em cada estado desse, um ou dois dias, e a 

Sociedade permitia, desde que o indivíduo fosse sócio, não procurava saber se o era sócio de 10 dias, 

um mês ou isso, mas estando em dia com a Sociedade, tinha direito a voto e inclusive procuração. 

Podia votar por procuração. De maneira que eu fui em cada estado desse, conseguia 4, 5, 8, 10 

eleitores. O sujeito pagava. Era uma taxa mínima! Barato, etc, pá. Resultado: chego aqui no Rio, dias 
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antes da eleição, é marcada a votação e foi uma votação tumultuada, porque começou, digamos, às 

duas horas e só terminou no dia seguinte.  

 

WH - Mas quem eram os candidatos? 

 

FS - De um lado era... um... (buzinas) Não sei se era o que tá hoje... Um elemento do SESP. 

 

WH - O sr. acha que era o Pantoja? 

 

FS - Eu não sei se era o Pantoja. Acho que não era o Pantoja não. ... Nélson Moraes... ou Nélson 

Morales... Eu sei que era um elemento do SESP. O principal é que de um lado era um elemento do 

SESP e do outro lado era um elemento nosso. O resultado, pra simplificar, porque houve várias coisas, 

etc e tal, nós vencemos a eleição. Vencemos a eleição e aí surgiram vários atritos nessa diretoria e eu 

fazia parte da diretoria. Eu era não sei se secretário, qualquer coisa, isso, aquilo... 

 

AA - É. Teve uma época que o sr. foi secretário executivo. 56, 57. 

 

FS - É. É, eu acho que eu era secretário. Inclusive numa das sessões... 

 

WH - Mas não foi o Mário que foi o candidato a presidente? 

 

FS - Não. Não. Não era Mário. O que eu sei é que houve uma sessão muito tumultuada. E que, só 

tinha valor o resultado, tendo um determinado número. E, não sei se era da diretoria, eu me retirando, 

não existia aquele número e não poderia haver eleição. De maneira que quando a coisa tava preparada 

pra votação (ri) eu aí recusei para não haver eleição. Eu tô contando esses fatos assim isolados, para 

chamar a atenção da agitação que existia na Sociedade. 

 

WH - Agora, a Sociedade devia ser representativa, né? Porque pra vocês, pra esse grupo querer ocupar 

espaço, né? 

 

FS - Ah, é! Claro! Certo! Era. É claro que tinha valor. E nós queríamos, exatamente por isso, retirá-

la do SESP. Porq... 

 

WH - Quer dizer, e qual era o valor, dr. Fausto, nessa... nesse ambiente do sanitarismo? 

 

FS - Era o valor que uma sociedade dessa poderia e pode desfrutar, desde que tenha um 

comportamento que atenda aos reais interesses da classe. De maneira que não é fácil, né? 

 

WH - É. Mas concretamente, como é que o sr. traduziria isso? Por exemplo, no caso vocês, quer dizer, 

a Sociedade tinha expressão nacional, ela congregava sanitaristas do país inteiro...? 

 

FS - Congregava. Congregava sanitarista de todo o país. E tinha, digamos, influuência não só em 

decisões no âmbito nacional como inclusive nos próprios estados, interesses que os médicos da 

sociedade naqueles estados podiam pleitear junto aos seus governos. O que eu sei, pra resumir, (ri) 

porque a coisa está já tão longe, que a gente vai esquecendo dos detalhes. Mas as coisas fundamentais 

eu não esqueço. O fato é que, apesar de toda a luta, nós conseguimos dominar inteiramente a 

sociedade. Nosso grupo. Dominamos a Sociedade. Na outra eleição o Nilson assumiu, porque aí foi 
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tudo muito mais fácil, porque nós tínhamos todos os documentos na mão, né, tudo isso e tal, pá. E os 

sócios, sabíamos tudo que podia acontecer numa eleição desse tipo. Até que surgiu a revolução. 

Surgiu a revolução, aí é que você vai... ver, digamos, a fotografia sem retoque do dr. Nilson. Eu tinha 

sido um dos elementos que mais trabalhou, digamos assim, na retirada da Sociedade do SESP. E, o 

Nilson, nessa época, ele estava numa divisão de Organização Sanitária, lotado na divisão da 

Organização Sanitária, e pretendia que a sua lotação fosse transferida para o DNERu. O Departamento 

Nacional de Endemias Rurais. Que era dirigido pelo Manoel Ferreira. E o Manoel Ferreira era um 

elemento do SESP, ligado a esse grupo reacionário e tal do SESP, etc. Ele, convenceu  o Ferreira, 

com aquela maneira dele e tal, pá, pá, pá... que ele, o Manoel Ferreira, seria o presidente da Sociedade 

e em troca ele, dr. Nilson, teria a sua lotação... 

 

WH - No DNERu? 

 

FS - No DNERu. E eu era o vice presidente da Sociedade. E ele sabia perfeitamente, que se ele 

ventilasse isso comigo, eu seria contra. Absolutamente não aceitava porque, embora eu me desse com 

o Manoel Ferreira, não era o fato do Ferreira ter me destituído do DNERu, que me colocou contra o 

Ferreira. Não. É uma questão ideológica. O Ferreira sempre foi, todo mundo sabe, integralista e isso 

e tal, pá, pá. E o Ferreira sempre foi uma pessoa muito gentil, cordata, mas era um membro 

integralista. E o Nilson sabendo que eu o conhecia, que eu absolutamente (ri) não aceitaria uma 

barganha desse tipo, não me disse nada, quando eu tomei conhecimento... a eleição já tinha se 

realizado, o Ferreira já era presidente e eu não tinha tido conhecimento disso. (???), né? Terrível! Eu 

nesse dia esculhambei com ele. Rompi! E até hoje, é o único inimigo que eu tenho na Saúde Pública 

é ele. O único. Eu não quis mais conversa com ele. E ele, era um tipo metido a ser o tal. Porque muitos 

sujeitos que ele brigava assim, ele ia, discutia, esculhambava, tal. Mas comigo ele nunca teve a 

coragem de me dirigir a palavra. Porque ele sabia perfeitamente que eu reagia. E isso, em qualquer 

situação reagia. Resultado, eu não falo com... O apelido dele era diabo louro, né? 

 

WH - Diabo louro? 

 

FS - É. (ri) Eu não falo com o diabo louro desde essa época, em 1960 e... 65. É, 65. 7, 8, 9, 30 anos 

atrás. 30 anos, encontro assim com ele, ele não fala comigo e nada e tal. 

 

WH - Aí a SBH ficou o Manoel Ferreira? 

 

FS - É. Aí nós... 

 

WH - Vocês perderam... a SBH, né? 

 

FS - É. Não, nós perdemos, mas o dr. Nilson ganhou a SBH, porque ele já foi nesses 30 anos, no 

mínimo 15 vezes presidente da Sociedade. É ele, porque ele não pode ser reeleito. Ele aí bota um 

testa de ferro, no ano seguinte, ele e tal, outro testa de ferro e tal. 

 

WH - É. Mas hoje a SBH não tem a projeção que tinha... 

 

FS - Não! Não tem mais nenhuma expressão! 

 

WH - Daquela época, né? 
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FS - É, daquela época hoje não tem nada. O que é que tem a SBH? Você pode perguntar a qualquer 

um vê. Ninguém sabe o que é SBH. 

 

AA - Ninguém conhece, né? 

 

FS - E eu deixei de pagar desde aquela época, eu não sou sócio da SBH. 

 

WH - Agora, dr. Fausto, vocês como condução da SBH, né, conseguiram mudar a dinâmica da 

sociedade ou tiveram muita oposição interna, tiveram muitas brigas...? 

 

FS - Lá não. 

 

WH - Na sociedade, nessa época, na década de 50, que o sr. conseguiu tirar o SESP...? 

 

FS - Ah, sim! Não, teve várias, vários atritos, várias coisas. Inclusive, o dr. Nilson é brigador também. 

Ele teve briga com o... com aquele médico... ... Nélson Moraes. Com o Nélson Moraes. Nélson 

Moraes era um sujeito muito bom e de um certo peso, etc. Uma discussão, uma coisa... 

 

AA - O Nélson Moraes chegou a ser presidente da Fundação SESP, né? 

 

FS - É, é. É. Chegou. Mas eu me dava muito bem com o Nélson Moraes. Sempre considerei o Nélson 

Moraes uma pessoa educada e gentil e tal. Você pode discordar, mas jamais... 

 

AA - Pode se relacionar, né? 

 

FS - ... é, brigar, isso, na base do desaforo, não sou disso... Eu só entro na faixa do desaforo quando 

sou agredido, mas se o outro me agrediu, aí eu entro. (?) (alguém tosse) Mas dar início a uma briga, 

eu, provocando? Isso eu não faço. 

 

WH - Mas eu tinha lhe perguntado, vocês conseguiram mudar a orientação então da SBH nesse 

período, né? 

 

FS - Não. Mas essa orientação durou muito pouco tempo. Porque logo depois surgiu a revolução e 

surgiu a traição do dr. Nilson, elegendo o... 

 

AA - O Manoel Ferreira. 

 

FS - É. O Manoel Ferreira. Em troca da lotação dele... 

 

AA - Do cargo.  

 

FS - É. Do cargo, da lotação dele lá no DNERu. 

 

WH - Agora, eu não sei se eu estou enganada, dr. Fausto, mas foi a partir da SBH que se organizou 

essa 3ª Conferência, né, não foi? Esse grupo que tava na SBH na época, que organizou essa 

Conferência? 



 

 

 
 

256 

 

FS - É, eu... É. Em parte. Não totalmente. Porque essa Conferência foi uma idéia assim, digamos, o 

elemento propulsor  dela foi Mário. Ou com SBH ou sem SBH, a Conferência... 

 

WH - Mas ele era, ele era presidente da SBH nessa época, não era? O dr. Mário?  

 

FS - Não, não. Não. 

 

WH - Não? 

 

FS - Acho que o Mário nunca presidente da SBH. Nunca foi. Ele era... 

 

WH - O sr. ia falar da... 

 

FS - Ele era nessa época, era da Vigilância Sanitária, né? Era diretor da Vigilância Sanitária. 

 

WH - O sr. ia falar da 3ª Coferência. Eu tinha lhe perguntado se tinha sido esse grupo que organizou 

e o sr. tava me dizendo que foi idéia do dr. Mário Magalhães, a organização dessa Conferência. Agora, 

essa questão... 

 

FS - E do Aramis também. 

 

WH - Do Aramis. 

 

FS - Do, do Fadul, né? 

 

WH - Do Fadul. 

 

FS - É. Do Fadul. 

 

WH - Agora, essa... 

 

FS - Era o Fadul, ele era o ministro, foi quem dinamizou mais a Conferência. O Fadul era umhomem 

de proa. 

 

WH - Agora, como surge, dr. Fausto, essa discussão da municipalização da Saúde nessa época aqui? 

Como é que se coloca essa discussão? O sr., o sr. poderia nos contar um pouco? 

 

FS - Isso... isso era um pensamento nosso de muitos anos. Nós discutíamos muito a possibilidade da 

dinamização da Saúde Pública, tendo na municipalização, a chave mestra. Sem a municipalização, 

nada seria possível fazer que desse algum fruto a curto ou a médio prazo, não era possível. Mas, não 

era fácil. Tanto não era fácil, que não se conseguiu nessa época e é bem verdade, que logo depois da 

Conferência, meses depois surgiu a revolução, né? 

 

WH - É. Essa revolução acabou com todo esse movimento, né, que podia ter mudado... 

 

FS - É, foi, é. Ah, podia, é. 
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WH - ...a Saúde Pública nessa época. 

 

FS - A coisa tava numa efervescência, né? E podia ter surgido alguma coisa nova. Mas você... você 

não vai dar murro em faca de ponta, né? Não há condições. 

 

AA - O dr. Márcio Garcia é o secretário geral da conferência, né? Tô vendo aqui... 

 

FS - É. É o secretário geral. ... Se quiser pode levar o livro pra... passar uma vista lá, né? 

 

AA - Podia ter sido republicado, né? ... 

 

FS - Hem? 

 

AA - Pode ter sido republicado pela, pelo patrocínio da, eu tava lendo aqui, com o patrocínio da 

prefeitura de Niterói... 

 

FS - Não! Nunca... 

 

AA - Ia publicar. 

 

FS - ... tinha sido publicado não! 

 

AA - Pois é, publicado. Chegar a publicar, né? 

 

FS - É, chegar a publicar. Foi uma luta enorme do Fadul pra publicar isso. (ri)  

 

AA - É interessante. 

 

FS - E eu tive várias vezes com ele. Então, o Fadul é uma pessoa... 

 

AA - E é uma publicação de 93, né? 

 

FS - É. 

 

AA - 92, 93.  

 

FS - Uma pessoa muito agradável o Fadul. ... De maneira que, lá no local de cafezinho que eu perdia 

eu fiquei danado com isso. Porque eu... 

 

WH - O quê? 

 

AA - No local de (?) (ri). 

 

FS - Porque eu desejo que os meus amigos, tenham uma posição de destaque, pra eu ter possibilidade 

de sair de casa. Ir lá, tá chovendo, tá isso, tá aquilo... Pego o chapéu, digo: “Vou visitar o Fadul!” Por 

sinal um gabinete formidável, sala... que esse apartamento, (ri) é uma coisa! “Ô Fadul!” E ele: “ Senta 
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aqui e tal.” A gente conversa, bate aquele papo. Vem um chá, vem um chá com torrada e isso e aquilo 

e tal... (ri) É agradável, né? Porque você chega no centro da cidade, não tem lugar nenhum pra ir. 

Você é obrigado a ir embaixo de uma marquise daquelas... 

 

WH - Tomar um café mal passado... 

 

FS - É. Um pré requ..., café requentado... 

 

WH - ...num botequim. 

 

FS - É.  

 

WH - É verdade. 

 

FS - Eu fui contar uma (?)... Quando for conversar com ele, várias vezes eu fui como  (?), visitar o 

Fadul. 

 

WH - Visitar o Fadul. Quando ele era ministro? 

 

FS - Não! Quando ele era vice diretor do Banco. 

 

AA - Do Banco do Estado. 

 

WH - Ahh! 

 

FS - Não quando ele era ministro, aí eu tinha porta aberta, né? (ri) Não tinha problema nenhum. Eu 

tinha porta aberta na época de quê? Do Pinotte, do Fadul, do Aramis. Desses três ministros, né? Eu 

tinha toda a liberdade. E depois aquele, Pernambuco, meio alucinado. Como era o nome dele? 

 

AA - Pernambuco? 

 

FS - É. Esse Pernambuco era uma figura! (ri) Esse também, era muito amigo e tal, mas era uma pessoa 

meio doida, né, já fica meio desconfiado. 

 

AA - Souto Maior, não? 

 

FS - Souto Maior! 

 

AA - É. Estácio Souto Maior. 

 

FS - É. Estácio Souto Maior. Esse Souto Maior... 

 

AA - (ri) Ele era meio doido? 

 

FS - Hem? 

 

AA - Ele era meio...? 
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FS - Era! Inteiramente! Inteiramente louco. Não posso esqu... Cheguei lá no gabinete dele, ele me 

mandou entrar, disse: “Olha Fausto! foi a melhor coisa do mundo quando anunciaram que você estava 

aí, porque eu não sei se você viu esse sujeito que saiu. Se você demora mais 10 minutos, eu jogava 

ele pela...” (risos) Um sujeito que diz uma coisa dessas... “Eu tinha jogado ele dessa janela aí 

embaixo...” 

 

WH - O sr. ficou até preocupado com... 

 

FS - É. Eu digo: “Mas como?” Ele disse: “(Isso é um negócio... ele aí, pá...” (murmura algo bem 

biaxinho) Lá em Pernambuco também eu... ele às vezes ia pra Pernambuco, eu passava por lá, ia 

visitar ele. Ele se hospedava... Como é o nome do hotel?... Ah, o outro ministro também, aquele que 

foi governador de São Paulo, o...  Minha memória tá ficando! 

 

AA - Era... o Mário Machado, se não me engano. 

 

FS - Sim! Esse Mário Machado também. Esse Mário Machado... 

 

AA - Também foi alguma coisa em São Paulo, né? 

 

FS - É. Esse Mário Machado era o de Alagoas. Conhecido aqui e tal, mas era um sujeito sem expressão 

nenhuma. Não era um Fadul e nem um outro desses e tal. Mário Machado é desses sujeitos, “nhém, 

nhém, nhém, nhém...” , não sai daquilo. Mas o governador..., acho que não foi ministro não, era 

governador de São Paulo, um... de grande prestígio. Na época da revolução, ele era governador de 

São Paulo... ... E o sujeito não é... pre, emperramento meu. Quem foi? Adhemar de Barros! Ouviu 

falar já nesse nome? 

 

WH - Já, claro! 

 

AA - É que fugiu o nome (?). 

 

FS - (ri) Esse Adhemar de barros, também eu tive várias vezes com ele, e ele era inteiramente 

alucinado. Ele tinha um apartamento que ele recebia os amigos ali na Glória e nós... se fui eu e não 

sei mais quem, chegamos lá e ele nos recebeu de cueca. (ri) (buzina) Um sujeito que é o governador, 

isso e tal, de cueca, isso aquilo, desculpa e aquelas coisas... e eu: “Esse sujeito é doido!” ... Mas, 

enfim a vida é essa. (?) (barulho muito grande de trânsito). 

 

WH - Vamos falar da febre amarela? 

 

FS - Vamos! Claro. 

 

WH - Vamos? 

 

FS - Vamos. 

 

WH - Pro sr. me contar o seu retorno pra Febre Amarela, como foi voltar depois de tanto tempo, como 

é que o sr. encontrou o Serviço Nacional de Febre Amarela depois que o sr. voltou? 
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FS - Bem. Eu voltei pra Febre amarela, em 1953, né? Ou 54. ... Não foi em 1950 e... Vai mudar é? ... 

Foi em 1954, não foi? 

 

WH - Por aí. 54, 55... 

 

AA - Quem tava lá era o Luís Lessa, que era o...? 

 

FS - É. Era o Luís Lessa. A minha ida pra Febre Amarela eu acho que eu já fiz um relato, né? Tem 

que repetir? Eu não fiz um relato e taal? Houve um problema, uma crise na Febre Amarela, que eles 

achavam que eu não podia assumir... 

 

WH - Ah! Isso o sr. contou. Isso o sr. contou. 

 

FS - É. É. Isso eu já contei. 

 

WH - Que o sr. tava com problemas na Saúde dos Portos e aí que o sr. ... 

 

FS - E tal. Que o Aramis me conv... Foi o Aramis... 

 

WH - Ele lhe convidou pra ir pra lá... 

 

FS - ...me convidou pra ir pra lá e tal. Houve aquela série de problemas, isso e tal. E eu não tendo me 

desligado, digo: “Não aceito... 

 

AA - Que era uma questão do cargo, né? 

 

FS - É, é, é.  

 

AA - Que o sr. seria chefe da Seção de Epidemiologia que era... 

 

FS - Epidemiologia que era... 

 

AA - ...substituto primeiro. 

 

FS - É. O diretor.  

 

AA - O diretor. 

 

FS - Eu disse: “Não, não entro nessa discussão porque o convite é do ministro. De maneira que eu 

aconselho você de ir ao ministro e pedir ao ministro e pedir pra me reconvocar e me colocar numa 

outra situação.” (ri) Sabia que eles não iam fazer isso nunca! Não tinham peito pra um negócio desses. 

O resultado é que eu assumi a Febre Amarela e... o grande problema da Febre Amarela é que, alguns 

meses antes, parece que foi no dia... setembro, não sei que, foi encontrado o último foco de estegomia.  
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WH - O sr. dizia que foi encontrado um... 

 

FS - No dia, é, no dia 2 do 06 de 55. Que eu saí do Serviço da Saúde dos Portos. 

 

WH - Que o sr. entrou pra Febre Amarela? 

 

FS - É, que eu entrei na Febre Amarela no dia 3 do 6 de 56... foi por aí! Bem, e aí, em abril, em abril 

de 1955, desse ano, tinha sido encontrado o último foco de estegomia na Bahia. De maneira que 

existia aí, dois problemas: primeiro, organizar um Serviço de Vigilância que permitisse, caso surgisse 

nova reinfestação ou alguma infestação, fosse detectada, rapidamente. E eu que tinha trabalhado na 

Febre Amarela e que tinha conhecido muito bem aquilo e me dava muito bem com o Odair Franco. 

Porque o Odair Franco foi designado coordenador do Programa de Febre Amarela. Um ótimo colega, 

um sujeito muito, muito boa pessoa e tal. E aí, conversamos muito e ficou... o óbvio que deveria ser 

atendido de pronto. Quem conhece bem o Brasil e o problema da febre amarela, sabe que qualquer 

reinfestação da febre amarela, forçosamente teria que surgir entre o Oiapoque, quer dizer, extremo 

norte do Território do Amapá e a Salinópolis que é um porto ao sul de Belém. Essa faixa era a faixa 

de, digamos, de alto risco. E aí estabelecemos um um serviço de controle do Aedes aegypti nessa área, 

com todo o rigor da técnica, digamos, da época da Fundação Rockefeller, né? Tantos guardas e isso 

e aquilo. Todas as embarcações tinham que ser visitadas e tal, etc. De maneira que, nós tínhamos 

certeza que haveria possibilidade, como houve, da captura e da eliminação de focos vindos por via 

marítima. Isso era um episódio, digamos, banal, comum porque demonstrava até certo ponto a 

eficiência do Serviço. Porque a Fundação olhava todos os aspectos. Se me dissessem: “Não. Nunca 

encontrou...” Não. Não tá certo. Num Serviço como esse, que não tivesse encontrado nunca um foco 

de mosquito, era um Serviço que não funcionava. Porque se havia infestação em Paranamirim, na 

Guiana, na Venezuela, ... o meio de transporte mais eficiente pra difusão do Aedes aegypti, é a 

embarcação (buzina). De maneira que... mas, se encontrava, a coisa tava funcionando. Aí veio a 

revolução. A revolução veio logo depois. Veio a revolução, o que foi que houve? O que foi que 

ocorreu? Ocorreu que... um técnico na sua casa, na hora do almoço, sentiu uma picada de mosquito... 

(barulho de avião) Faya. Não sei que,  la Faya era o nome. 

 

WH - Como? 

 

FS - Faya. 

 

WH - O técnico? 

 

FS - É. Não sei se tem o nome dele aí. ... A... Abid Faya... (barulho de papéis)  

 

WH - O sr. tá consultando os seus documentos? 

 

FS - É. Não tenho, pensei que tivesse... (pausa na gravação) Não tenho. Bem, é a luta. 

 

AA - Mas aí o técnico... 
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FS - E ele segurou aquele mosquito e tal. Não pode identificar, mas dias depois novamente o mosquito 

picou ele. Ele conseguiu capturar aquele mosquito e levou pro Deane, eu conheci muito. Era um 

entomologista, um sujeito formidável. 

 

WH - Dr. Leônidas?  

 

FS - É. Leônidas Deane. 

 

WH - Leônidas Deane. 

 

FS - Conheceu ele, né? Formidável. 

 

WH - Hum, hum. 

 

FS - (?). Ele era da esquerda, era um sujeito muito divertido. (ri) Muito amigo do Amilcar Viana 

Martins e tal. De maneira que eu fui lá em Belo horizonte. Eu sempre que ia a Belo Horizonte, meus 

amigos eu e ele e tal. E aí o Deane identificou como Aedes aegypti. E ocorreu um fato, eu acho que 

foi muito comentado, não sei se vocês estão a par. É que nesse mesmo dia, um paciente que tinha 

adoecido na zona rural, na zona da Mata, e foi trazido pra Belém e no dia seguinte morreu de febre 

amarela. De maneira que foi um verdadeiro pânico em Belém porque a imprensa soube e aí ligaram 

uma coisa à outra. Sabiam que existiam muitos focos de Aedes aegypti. E eles faziam muita confusão, 

era Aedes aegypti com foco de febre amarela. O resultado é que o Ministério teve que tomar 

providências drásticas.  E eu já estava inteiramente afastado disso, quem estava ainda muito ligado a 

esse problema era Amilcar, porque eu tinha saído da minha função, tinha ido pra Educação Sanitária 

e eu não tinha nem... ... Como é o nome que eu citei agora? ... O chefe da Febre amarela? 

 

WH - Ah, o... o Lessa? 

 

FS - O Odair. 

 

AA - Ah, o Odair. 

 

FS - É. Nem que o Odair me convocasse, que ele não ia me convocar, porque ele não iria criar 

problema pra ele. Ele sabia que eu não tinha nenhuma possibilidade de viajar  ou de qualquer serviço 

de Ministério. De maneira que ele aí, foi dada , ele traçou um programa de erradicação daqueles focos 

em Belém, porque fizeram um levantamento de índice em Belém e já estava a cidade e adjacências, 

toda ela já totalmente tomada pelo Aedes aegypti. E o Freire Fausto e um outro médico da febre 

amarela, antigo, foi convocado para chefiar o serviço lá. De maneira que eles, teoricamente, eu não 

acredito em erradicação. Com menos de 2 anos eles conseguiram erradicar o Aedes em Belém, 

adjacências, já tinha atingido o Maranhão e foi dado como erradicado. O resultado é que, poucos anos 

depois houve nova reinfestação e a coisa veio rápida aqui pro sul. Todos eles dizem que veio por via 

mar..., por via... rodoviária ou isso e tal, etc. Mas quem conhece muito bem o problema, sabe que o 

transporte mais eficiente pra difusão de Aedes aegypti é a embarcação. A embarcação é que dá as 

maiores facilidades para o mosquito ser transportado de um local para o outro. Porque o mosquito, 

ele próprio, não tem nenhuma força de difusão. Num mosquito que vive em casa, dificilmente ele sai 

de casa e ele só, digamos, infesta uma cidade, digamos, por causa das facilidades que a população 

cria, levando jarro e isso, planta, não sei que, de um lado pro outro. Aí vai reinfestar. Porque o 
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mosquito em si, ele absolutamente não tem condições nem força de difusão por suas próprias 

atividades... 

 

WH - Asas! 

 

FS - Hem? 

 

WH - Por suas próprias asas. 

 

FS - Por suas próprias asas. (risos) 

 

AA - Precisa de umas outras asinhas. 

 

FS - É. É. Precisa de outro apoio. De maneira que, a situação foi o que nós observamos. É que 

rapidamente esse mosquito veio de lá de Belém,  pra São Luíz, pra Fortaleza, Rio Grande do Norte, 

Recife, Salvador e tal, Bahia, Rio de Janeiro e tal, etc. Ele... veio por via marítima. Inclusive porque 

o porto, a fiscalização no porto não funcionou. Porque não é fácil! Essas coisas não são tão na cara, 

tão aqui. Mas pra realizar esse tipo de serviço, tudo não é apenas com uma conversa, com desejo. 

Precisa de muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, muita probidade. Precisa tudo isso que 

não existe hoje no serviço público. 

 

WH - O sr. disse inclusive, que o sr. não acreditava em erradicação? Por que é que o sr. não acredita? 

Como é que é isso? 

 

FS - Hoje. Agora. No momento atual. Antes não! Acreditava e fui um dos elementos que mais 

trabalhou com erradicação. Compreendeu? Trabalhei com muita eficiência. 

 

WH - O sr. falou que não acreditava em erradicação, eu pensei que o sr. não acreditava como prática 

na Saúde Pública. 

 

FS - Não. Eu não acreditava  na erradicação... 

 

WH - Feita... 

 

FS - ...que foi... 

 

WH - ...feita naquele momento. 

 

FS - É. Que foi propalada em Belém,...  

 

WH - Ah! Nesse episódio. 

 

FS - ...em um ou dois episódios. Nesse episódio. Porque quem acompanhou as últimas etapas da 

erradicação na época da Fun..., da Fundação e da Febre amarela, no Brasil, que em 1944 foi 

encontrado o último foco, só três anos depois depois foi pedida à Organização Sanitária 

Panamericana, uma inspeção técnica, porque o Serviço dava como erradicado em vista de manter mil 

e tantos municípios sob controle e enfim, uma atenção rígida rigorosa, como não tinha sido encntrado 
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nenhum foco durante aqueles períodos, foi solicitado que a Organização fizesse uma inspeção. E veio 

do exterior, gente e isso e aquilo. E eles trabalharam  em 116 municípios espalhados em todo o Brasil, 

principalmente nos estados que eram tidos como mais críticos, que eram: Bahia, Rio grande do Norte, 

Ceará, Pernambuco e tal, etc. Todos esses estados tiveram dezenas de municípios sob controle deles 

durante não sei quantos meses. E depois de tudo isso é que foi declarado que o Aedes aegypti tinha 

sido erradicado. 

 

AA - Isso, a Organização Mundial de Saúde que (?)? 

 

FS - É. Organização Panamericana. 

 

AA - Panamericana. 

 

FS - Panamericana. De maneira que, o que se fez aqui, foi um arremedo de..., um programa de 

erradicação. Não creio que tenha sido erradicação depois dessa reinfestação, face à promiscuidade 

que existia entre os elementos que tinham sido encarregados de manter a vigilância do Aesdys aegypti. 

A desculpa que eles deram foi a mais esfarrapada. Que tal, etc. Que o Aedes aegypti voou sobre a 

barreira de vigilância, etc... (risos) e foi infestado. Uma coisa inteiramente... Bem, mas, o resultado é 

isso que nós estamos assistindo. Diante disso eu acho que nós devemos fazer um relato superficial do 

problema do Aedes aegypti aqui no Brasil. Perguntará você, quando surgiu o Aedes aegypti no Brasil? 

Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, presume-se que não existisse o Aedes aegypti, 

porque não foi constatado a presença da febre amarela aqui. A febre amarela nessa época, já existia 

nos Estados Unidos, nas Antilhas e tal, foram descobertos os primeiros Aedes aegypti de lá. Mas, na 

nossa, no nosso pensamento, acho que o Aedes aegypti chegou ao Brasil com os navios negreiros, 

uns 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. Eu me recuso a empregar o termo 

“descoberta do Brasil”, porque não houve descoberta nenhuma, (ri) o Brasil já existia. Como é que o 

sujeito vai descobrir uma coisa que já existia? Coisa de português. (risos) Como é que o sujeito vai 

descobrir uma coisa que já existia? O Brasil já existia aqui há milênios de anos, com civilização. 

Então (?) os incas... E a nossa civilização também tinha uma coisa curiosa aparecendo, isso já foi 

devidamente investigado. Mas bem, e aí, esse Aedes aegypti veio da África. Mas sempre me 

preocupou saber, qual é a origem do Aedes aegypti. É bom vocês tomarem conhecimento dessas 

coisas, né? (Alguém fala uma palavra) (?). Porque muito antes do homem dominar a agricultura, todos 

nós éramos silvestres. Não é? O homem era um animal silvestre, vivia na mata, com um enorme 

bando, nos cursos dos rios e etc. E o Aedes aegypti também era um mosquito silvestre. Esse que é 

hoje domiciliar e isso e aquilo, era um mosquito silvestre. Quer dizer, o homem, quando conseguiu 

fazer a sua grande revolução, que foi a revolução agrícola, o Aedes aegypti que tinha se afeiçoado ao 

homem. Porque o homem quando viajava, principalmente na África, porque pra não dizer que a 

origem do Aedes aegypti é da Absínia, Ibéria, até o sul da África. O Aedes se fixou próximo de onde 

o homem foi criando seus núcleos e criou as suas cidades, suas coisas e tal. Aí o Aedes aegypti que 

era silvestre, ele se tornou peri-silvestre. Passou a viver na periferia (ri) porque se afeiçoou tanto ao 

homem que não quis se afastar muito dali. Aí o homem se desenvolveu, criou a cidade. Surgiu o 

capitalismo, porque o sujeito cercou um terreno daquele e colocou aquela placa: “Isso pertence a 

fulano de tal. Isso e aquilo...” Tudo história, ninguém mudando coisa alguma. Aí, se julgando o dono 

daquilo, aí aqueles coronéis (?) criando o negócio do homem da capa preta, do juiz com as escrituras 

e isso e aquilo. Tudo... (?). Aí dominou aquele negócio e o Aedes aegypti aí passou a ser um mosquito 

urbano. Pra resumir a história, de urbano ele passou a peri-domiciliar e de peri-domiciliar a domiciliar. 

Essa foi a etapa que percorreu o Aedes aegypti. Silvestre, peri-silvestre, urbano, peri-domiciliar e 



 

 

 
 

265 

domiciliar. De maneira que, nós pertencemos a esse grupo que acha que foi essa a evolução do Aedes 

aegypti no mundo. Porque cada animal tem a sua, teve a sua faixa de sobrevivência, não é? Por que 

não tem condor dos andes aqui, por esses outros motivos, e leão e isso e tal, elefante? (ri) Cada, cada 

grupo de animal tem a sua faixa de sobrevivência. O que nós achamos de interessante é que quando 

surgiu aqui no Brasil, a entrada do Aedes aegypti, que foi provavelmente por Porto Seguro, 

Pernambuco, etc. Aí surgiram, anos depois, muitos anos depois, os primeiros casos de febre amarela. 

Agora, o vírus provavelmente veio do norte. E eu, eu tenho a impressão que a presença do vírus aqui, 

não veio da África, ela provavelmente veio do norte. Agora veio também pela embarcação. Outra 

coisa que me chama muito a atenção é quando, quais são os meios de difusão do Aedes aegypti. Em 

primeiro lugar é a embarcação. No segundo lugar vem a rodo... a estrada de ferro, bem mais fácil. Pra 

ser mais rápido, depois da estrada de ferro vem a rodovia. (buzina) E finalmente vem o avião.  

 

WH - Por último? 

 

FS - Hem? 

 

WH - Por último. 

 

FS - Por último. O avião, por quê? Primeiro porque o avião fica no aeroporto, longe. Assim o 

mosquito estritamente domiciliar já nessa época, ele não vai sair de casa, vai atravessar isso e tal pra 

ir ao aeroporto e... (ri) 

 

AA - Pegar um vôo. É muito trabalho pra ele. 

 

FS - É. (ri) Nunca vai. Eu me recordo que numa das conversas que eu tive sobre esse problema do 

Aedes, eu defendia essa tese. Uns dias depois, recebi uma carta de uma pessoa me esculhambando. 

Dizendo que eu não entendia nada daquilo (ri) que o avião é o grande difusor do Aedes aegypti e tal, 

etc. Pra mim essa pessoa não entende nada, porque o avião, o que eu disse, primeiro: não tratei 

especificamente Aedes aegypti, tratei de fêmea de Aedes aegypti. Porque o macho ainda faz um 

voozinho e tal, etc. Quando ele não é fanático, nem ele... não é fanático sexualmente, ele voa (ri) 

longamente atrás... 

 

AA - Pra companheira, né? Ele tem... 

 

FS - É, é. Ele tem a sua vida e tal, a diversão dele é outra. De maneira que, num caso do Aedes 

aegypti... No avião, ainda tive oportunidade de dizer que é inversamente proporcional ao terreno do 

avião. Nesses aviões pequenos, eu viajei muito pra Mato Grosso e isso e aquilo, que o sujeito coloca 

no fim da sua atividade diária, junto da casa e junto da cozinha, etc... poderia um Aedes aegypti entrar 

dentro desse avião. Mas num avião de vulto, a não ser que não exista nenhum controle de Aedes , o 

aeroporto esteja assim de Aedes aegypti, tem aquela sanfona e aí contém centenas de mosquitos. Mas, 

isso é outro problema. Não é o problema que nós estamos falando, existindo um certo controle de 

Aedes aegypti. Bem, de maneira que, esse problema de controle do Aedes aegypti não é fácil, porque 

requer, acima de tudo, muita disciplina, muita organização, muita determinação para se conseguir 

qualquer coisa. 

 

WH - O sr. acha, dr. Fausto, já que o sr. falou nisso, no tempo da Rockefeller, né, o controle da febre 

amarela tinha essas qualidades, né? Muita disciplina, muito controle, uma coisa rigorosa... eh, tudo 
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isso, o sr. acha que tudo isso foi se perdendo com o tempo, no Serviço de Febre Amarela? Quer dizer, 

deixou de ser tão rigoroso, tão disciplinado? 

 

FS - Não. No tempo da Febre Amarela, quando nós deixamos o Serviço, já estava na fase final da 

erradicação. 

 

WH - Com a Feb..., da Rockefeller? 

 

FS - Da Rockefeller. Com o que a Rockefeller deixou. E assumiu o Serviço Nacional de Febre 

Amarela, mantendo mais ou menos a mesma organização. Tanto que chegou ao ponto de conseguir a 

erradicação. Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Mas o que nós estávamos falando, é que existem 

certos detalhes que eles absolutamente não aceitam, outros não compreendem, etc. Coisas que eu 

sempre digo e afirmo e que, o Aedes aegypti é muito sensível ao microclima. Não é por acaso que 

nós tivemos uma infestação maciça, aqui nesses dez municípios da Baixada Fluminense, inclusive 

Rio e Niterói, e não tivemos nenhum foco de mosquito em Petrópolis, que fica a... 

 

WH - Quase a 700, 800... 

 

FS - 40. 50. Do Rio, em linha reta é bem no final da Baixada Fluminense, é 40 e poucos quilômetros. 

 

WH - É. Mas aí tem a altitude, né? 

 

FS - Tem a altitude. É exatamente isso. E eu, sempre procuro explicar que se nós formos olhar o 

problema da infestação de Aedes no Brasil, nós temos que olhar em primeiro lugar, as áreas com 

menos de 200 metros de altitude. 

 

WH - É! Foi, o sr. explicou pra gente isso já. 

 

FS - É. E isso é... 

 

WH - A distribuição, né, do...? 

 

FS - Essa distribuição. 

 

WH - Isso. O sr. explicou. 

 

FS - Eu expliquei, não foi? 

 

WH - Foi. 

 

FS - Vocês tão a par disso. Isso eles, ainda hoje, não aceitam. Não aceitam... 

 

WH - Agora, quando o sr. foi da... foi chefe da Seção de Epidemiologia, o sr. conseguiu instituir esse 

tipo de coisa? Esse tipo de atitude? 

 

FS - Não. Já estava no final da erradicação. Não existia praticamente mais Aedes aegypti. O último 

foco foi em 54. E eu assumi meses depois, não é? 
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WH - Quer dizer que o seu período então, particulamente foi um período tranqüilo na Febre Amarela. 

O sr, não teve problema de reinfestação? 

 

FS - Esse último período? 

 

WH - É. esse último. 

 

AA - É, o último. Porque logo depois o sr. foi pro DNERu. Porque... 

 

FS - É. É, esse último período não houve grande transtorno, porque já praticamente existia um 

programa concluído, não é? A erradicação já estava definida. Não havia... 

 

WH - Quer dizer, só depois, já depois do golpe militar é que volta o foco. 

 

FS - É. Volta o foco e nós aí voltamos a olhar, a querer dar um certo impulso, e a coisa se tornou 

difícil. 

 

WH - Agora, dr. Fausto, nesses tempos assim que o sr. diz, a febre amarela já tinha sido erradicada, 

o mosquito já tinha sido mais ou menos erradicado e o Serviço de Febre Amarela tava montado. O 

que que fazia esse Serviço num período de calma? Né? De calma de epidemias, não havia que... 

erradicar o mosquito, que fazer campanha... Que tipo de trabalho cotidiano fazia esse serviço? 

 

FS - O... o Serviço, só com as datas na mão é que você pode compreender a coisa melhor. Porque tem 

a erradicação propriamente dita, né, e o trabalho foi olhar a erradicação. Foi erradicado o mosquito. 

Posteriormente, veio o controle para confirmar a erradicação, foi feito de maneira intensiva e 

extensiva. Dentro de toda técnica que se pudesse exigir pra confirmar aquelas informações que nós 

estávamos fornecendo. Veio o resultado negativo. Depois disso veio a Oficina Sanitária 

Panamericana com seus técnicos, suas coisas e tal. Escolheram áreas pra fazer novo reconhecimento 

e ficou constatado que realmente o mosquito tava erradicado. Depois, depois disso nós... 

estabelecemos, digamos, um controle, não tão rígido como da primeira fase, mas que pudesse nos dar 

uma informação sobre a situação existente no país. Até a revolução, esse controle era feito, mais ou 

menos, dentro da técnica aconselhável. Depois disso, aí a coisa relaxou inteiramente. Teoricamente 

nós traçamos o programa na área mais crítica que era aquela de Oiapoque até Salinópolis... 

 

WH - Hum, hum. 

 

FS - ...com 36 grupos e tal. E os guardas começaram a viver em promiscuidade com  Aedes aegypti. 

A ter outras atividades, não se interessaram mais por aquilo. Resultado, foi a grande infestação do 

Pará que já foi detectada quando a vacinação já estava crítica. Bem, de maneiras que... 

 

WH - Então, a sua fase, a sua volta na Seção de Epidemiologia foi mais de controle, esse período de 

controle, pra confirmar se realmente tinha sido erradicado. Quer dizer, foi esse o trabalho que o sr. 

desenvolveu nesse peeríodo? 

 

FS - É. Foi esse trabalho que eu desenvolvi. E foi durante relativamente pouco tempo, porque logo 

depois foi criado o DNERu e eu voltei a ter outras atividades, né?  
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Data: 05/05/1995  

 

 

Fita 17 - Lado A 

 

 

WH - Bom, vou apresentar, dr. Fausto. Hoje é dia 5 de maio de 1995. Nós estamos começando a 9ª 

entrevista com o dr. Fausto Magalhães da Silveira. E hoje estão presentes: Cristina Fonseca, a Cristina 

Barbosa e Wanda Hamilton. Dr. Fausto, hoje a gente gostaria de falar sobre o DNERu. E a gente pode 

começar desde o começo, o sr. contando pra nós como é que surgiu a idéia de criação do DNERu. 

 

FS - A idéia foi do Pinotti. O Pinotti foi que teve a idéia de criar o DNERu porque ele julgava que os 

serviços de Saúde referentes às doenças controladas pelos guardas, ficaria muito mais barata. Porque 

a idéia era guarda polivente. Que simultaneamente trabalhasse na Malária, na Peste e na Febre 

Amarela. E, Doenças de Chagas. Enfim, todas essas doenças em que a presença do guarda ou do 

agente sanitário fosse necessária. Infelizmente não deu o resultado esperado. Porque houve 

desorganização desse serviço, que era um serviço, digamos, padrão e com essa reestruturação, 

diminuindo sensivelmente, não só a produção como a eficiência dos... 

 

WH - Qualidade do trabalho, né? 

 

FS - ...a qualidade. 

 

WH - Agora, então a idéia do DNERu foi mesmo a partir do trabalho dos guardas, né? De aproveitar 

os guardas... 

 

FS - É, é. 

 

WH - Havia algumas doenças por exemplo, que não se justificava mais existir como Serviço? Que 

também tivesse, ou seja que houvesse pessoal ocioso? 

 

FS - Não, existia doença como a febre amarela por exemplo, que já tinha sido considerada erradicada, 

no entretanto era indispensável manter uma vigilância, um controle das áreas de alto risco que 

impedisse a grande surpresa que surgiu com a reinfestação de Aedes em extensas áreas do país. É 

uma pena, né? Porque se não tivesse havido essa unificação, eu não tenho a menor dúvida que o 

Serviço de Febre Amarela, teria firmado seu controle sobre o Aedes aegypti e nós não teríamos tido 

outras reinfestações. Pelo menos, até agora, praticamente eu pelo menos considero uma situação 

irreversível. Não há mais possibilidade de controlar e muito menos erradicar a febre amarela. A 

indisciplina técnica é muito grande e as nossas possibilidades, dizem eles que são crises... monetárias.  

 

WH - Os recursos são... 

 

FS - Os recursos. 

 

WH - ...são poucos, né? 
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FS - São. Mas não são. Na realidade não são. Eu considero os recursos às vezes até excessivos. Não 

existe nenhum país do mundo que se tenha gasto tanto no controle e em programas de erradicação de 

Aedes aegypti nesses últimos anos como o Brasil. Não há. 

 

CF- Quer dizer que o sr. acha que se tivesse sido mantida a estrutura do Serviço Nacional da Febre 

Amarela teria sido mais fácil manter esse controle? 

 

FS - Não. O controle existia, né?  

 

CF- Hum, hum. 

 

FS-Não é que seria mais fácil, porque já existia o controle... 

 

CF- Já existia. 

 

FS - A manutenção do controle seria uma decorrência de todo passado do Serviço de Febre Amarela 

que demonstrou alta eficiência. Não havia possibilidade nenhuma, e os próprios elementos do campo, 

eles tinham uma responsabilidade que hoje não se vê em absoluto, em guarda nenhum. 

 

WH - Agora então, o sr. acha que quando criou o DNERu, desorganizou, quer dizer, o Serviço de 

Febre Amarela... 

 

FS - É. Desorganizou. 

 

WH - ... se esfacelou, se desorganizou...? 

 

FS - Inteiramente. O Serviço de Peste também, que era um Serviço calcado em, no Serviço de Febre 

Amarela. Vocês que entrevistaram o Almir, o Almir deve ter falado alguma coisa sobre isso.  

 

WH - Falou.  

 

FS - O Almir era um elemento de alto padrão, um sujeito corretíssimo, honesto direito, seguro e ele 

imprimiu uma disciplina que até eu mesmo julgava impossível que um Serviço fora... 

 

CF- Dos grandes centros, né? 

 

FS - Não. Fora do ambiente da Febre Amarela, conseguisse tanto. Ao passo que o Almir, com a sua 

personalidade, né, fez muito mais do nós esperávamos. 

 

WH - É. E o índice de infectação de peste caiu muitíssimo nesses anos, né, dr. ? 

 

FS - É, caiu muito. Muito! Eu acho que o Bica... deve dar a..alguns indicadores mais precisos. É, Bica 

eu acho que trabalhou... é, trabalhou no Serviço de Peste. 

 

WH - Por muitos anos. 

 

CF- E o dr. Celso também, né? Dr. Celso (????). 
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FS - O Celso. É, é. O Celso também trabalhou muito, né? Acredito que mais ou menos a mesma coisa, 

né? E o Celso,... 

 

CF- Nesse se... 

 

FS - ...ele se cercou de elementos de alto padrão, né? Porque o Celso, você conhece e tal, não precisa 

dizer, que é um sujeito corretíssimo, honesto, direito, trabalhador. É um sujeito formidável, o Celso. 

São poucos os sanitaristas com a capacidade de trabalho do Celso. O Bica, a mesma coisa. Quem 

trabalhou também com ele, alguns meses e tal, o Mário, trabalhou lá com ele. Cláudio... 

 

WH - Mário Magalhães? 

 

FS - É. Cláudio também trabalhou. Ele se cercou de elementos... não só de padrão como em 

comportamento. 

 

CF- É. E naquela estrutura montada no Serviço Nacional da Peste, o guarda sanitário tinha um papel 

importante, né? 

 

FS - Muito! Muito importante. 

 

CF- Quer dizer, foi isso que o Pinotti quis levar pro DNERu. Quer dizer, manter esse padr..., esse 

trabalho dos guardas sanitários? 

 

FS - É. E não conseguiu. E eu esperava que ele não conseguisse, porque na realidade, a Malária 

sempre foi um Serviço que nós chamamos de “primo rico”, né? Tinha recursos imensos e realizava 

alguma coisa, mas cujo investimento não era justificado com o trabalho que eles apresentavam. 

 

WH - Agora, dr. Fausto, quando se cria o DNERu, né, os sanitaristas de um modo geral, que 

trabalhavam no Serviço, eles apoiaram essa idéia? Também tinham essa idéia de criar um órgão 

centralizado ou  era uma coisa, uma decisão exclusiva do ministro da época, que era o Pinotti, né? 

 

FS - É. O curioso é que nessa época havia até, não digo animosidade, mas uma ciumada. Nunca o 

pessoal da Febre amarela se misturou, misturou muito com o da Malária. E a da Peste, a mesma coisa. 

De maneira que embora, teoricamente, fosse um só Serviço, mas havia, principalmente nos primeiros 

anos... 

 

WH - No DNERu já, que o sr. tá falando. 

 

FS - É, já no DNERu. Não havia essa... ... essa ligação estreita, técnica, profissional, de interesse de 

trabalho do pessoal da Febre Amarela. Principalmente da Febre Amarela. (ri) Porque a Febre Amarela 

era o Serviço mais, digamos, com estruturas mais rígidas e tal, etc. E eles diziam mesmo, não se 

misturavam com os demais órgãos. Embora com a Peste houvesse mais aproximação. Mas com a 

Malária sempre houve uma restrição muito grande, dos técnicos da Febre Amarela com o pessoal de 

lá.  

 

WH - Eles achavam que o DNERu desorganizava, desorganizou muito os Serviços? Eles... 
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FS - É. E o DNERu fugia dos padrões de disciplina daquele órgão e eles não se julgavam capazes de 

assumir uma chefia, uma orientação, num Serviço com aquela pouca disciplina, né? Porque... 

WH - Mas o grupo da Febre Amarela continua mesmo depois do DNERu trabalhando com Febre 

Amarela ou aí já misturou tudo...? 

 

FS - Misturou tudo. 

 

WH - Os cargos já não eram mais por doença... 

 

FS - Certo. Misturou, sem mistrurar, não é? Porque... (risos) 

 

WH - Como é que é isso, dr. Fausto? 

 

FS - Misturou sem misturar é porque... É pena o Odair ter morrido. Porque o Odair foi o... 

 

WH - Como é o nome dele? Odair... 

 

FS - Odair Franco. 

 

WH - Franco. 

 

FS - Odair Mendes Franco. O Odair Franco foi o primeiro, foi o primeiro e único pode-se dizer, 

coordenador do Serviço de Febre Amarela do... recém-nascido DNERu. Porque o Pinotti pra não 

acabar esse vínculo, embora não existisse mais, ele criou coordenações. (ri) O Pinotti tinha idéia 

formidável! Ele criou coordenações. E o coordenador do Serviço de Febre Amarela foi o Odair 

Mendes Franco. Vocês não conheceram não? 

 

WH - Não. 

 

FS - Um sujeito formidável! Muito meu amigo e tal. E ele... 

 

WH - Ele já vinha da Febre Amarela? Ele trabalhava lá nessa...? 

 

FS - Já! Ele sempre trabalhou na Febre Amarela. Desde que ele entrou no serviço público, ele 

trabalhava na Febre Amarela. Foi chefe de setor, chefe disso e tal e finalmente era chefe de... 

 

WH - De coordenação. 

 

FS - ...de co... de...de exame. É coordenação? Eu fui, eu fui da Seção de Epidemiologia. 

 

WH - Hum, hum. Sim. 

 

FS - É. Eu fui chefe de Seção de Epidemiologia. E embora fosse a seção mais importante da Febre 

Amarela, eu... eu reconhecia no Odair Franco, o elemento mais capacitado da Febre Amarela. Eu, 

que tinha trabalhado na Febre Amarela, fui pra essa coordenação, por problema digamos, político, e 

eu manobrei pra dar uma resposta a certos elementos que tinham me perseguido e eu quis voltar por 
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cima, né? Embora não tivesse sido dispensado, nem demitido, eu fui, como vocês viram aí na minha 

ficha, desligado. Mas, ... a coisa foi meia quente. E quando eu voltei, voltei como substituto do diretor 

e chefe da Seção de Epidemiologia.  

 

WH - Isso quando o sr. saiu do Serviço dos Portos, né? 

 

FS - É. Quando eu saí do Serviço dos Portos. 

 

WH - Mas o sr. falava do Odair Franco e do misturar sem misturar, que eu pedi pro sr. me explicar 

como é que era isso. Que o Odair... que...que dizia. 

 

FS - Não. O...o Odair era um homem que, digamos, dava a última palavra sobre os problemas da 

Febre Amarela. E, logo no início, ele percebeu que embora ele fizesse grandes esforços, já estava 

meio adoentado. Ele tinha... e eu, embora eu pertencesse à outra seção, eu era chefe da Seção do... 

quando foi criado o DNERu, chefe de Seção de Profilaxia da Divisão de Profilaxia. De maneira que 

era um órgão que na realidade existia mas não funcionava praticamente. Foi aí que eu me dediquei 

ao problema do Bócio Endêmico e fiquei trabalhando no Bócio Endêmico. Mas o Odair, como ele 

dizia, é que tinhas certas dificuldades de se movimentar. E quem fazia viagens para controlar a febre 

amarela, eu é que ia, né? Fui várias vezes ao Pará e de acordo com o esquema dele, muito acertado, 

foi discutido conosco e tudo.  Inclusive eu, na época era chefe da Seção de Epidemiologia, um 

controle rigoroso de...do Oiapoque, quer dizer, o extremo norte do país até Salinópolis (barulho 

intenso de buzina). Que fica em porto... bem ao sul de Belém. Aquela área era uma área de altíssimo 

risco. E eu tinha... criado, acho que 30 ou 36 núcleos de controle para detectar a possibilidade de 

infestação naquela área. Havia um trânsito muito grande de embarcação e todos nós..., digo 

principalmente nós da Febre Amarela. O pessoal da Malária, isso... não ligava muito isso. Sabíamos 

perfeitamente que a embarcação é o meio de transporte mais efetivo e eficiente pra disseminação do 

Aedes aegypti. De maneira que é um elemento... Nós, eu, ele e tal, mantínhamos um controle muito 

rígido nessa área. Mas a coisa foi indo, foi indo, chegou a um ponto, que ele perdeu, digamos, (ri) o 

controle da situação. Perdeu o controle da situação. Depois surgiu a revolução. Com a revolução foi 

um verdadeiro descalabro, né? Não houve mais controle de espécie alguma, muito pelo contrário, 

havia era uma intimidade dos guardas com o Aedes aegypti. Eles tavam... Os guardas não eram mais 

guardas, era cabeleireiro, era isso e tal. Trabalhava em outro serviço. (buzina) Tinham dupla 

atividade. Tinha atividade funcionando muito (sirenes) e atividade no meio onde exerciam aqueles 

que tinham interesse de trabalhar, trabalhavam e as coisas, chegou a um ponto tal, que quando abriram 

os olhos, a infestação de Belém... aí já estava numa área extensa já. (ri) Coisa inteiramente impossível 

se existisse um controle. Mas eles justificaram isso dizendo que o Aedes sobrevoou a (ri) a área de 

controle (risos) e penetrou... Era fantástico! 

 

WH - De cient... ficção científica, né? 

 

FS - Heim? 

 

WH - É de filme de ficção científica, né? 

 

FS - É. De ficção científica. De maneira que essa é a grande realidade. 
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WH - Mas o sr. dizia do DNERu, dr. Fausto, que ele misturou sem misturar. E eu queria que o sr. me 

explicasse como é que era isso de misturou... 

 

FS - Sim. Eu digo misturou sem misturar pelo seguinte, porque a Malária se manteve. Nunca... 

 

WH - O mesmo grupo que vinha... 

 

FS - ...O mesmo grupo e isso e tal, etc. A Ma... a Malária como era, digamos, o “primo rico”, com 

grande parte dos recursos que era destinado, digamos a essa área do DNERu, era absorvido pela 

Malária. Porque a predileção mesmo do Pinotti era pela Malária.  

 

WH - Ele vinha da Malária, né? 

 

FS - É. Ele vinha da Malária. 

 

WH - Ele foi chefe do Serviço da Malária. 

 

FS - É. De maneira que ele, né, dinamizou o problema da Malária e isso e aquilo. Criou situações das 

mais curiosas. Inclusive querendo erradicar a malária da Amazônia com o sal cloroquinado... (ri) Foi 

um fracasso total e completo. E eu sempre me opus a esse negócio de sal cloroquinado. Aí eles diziam 

que eu era contra o sal cloroquinado, principalmente porque não podia haver, simultaneamente, sal 

cloroquinado e sal iodatado, dada a incompatibilidade química do iodato com a cloroquina. Havia 

uma desintegração da cloroquina e era impossível. Mas não era isso! Eu sempre achei que era 

impossível porque admitia que o indivíduo pudesse controlar o... a malária, em ambiente fechado: no 

quartel, isso e tal. Porque você sabe quanto de cloroquina o indivíduo vai ingerir, porque a alimen..., 

se alimenta no almoço, no jantar e tal. Porque pra haver essa proteção, a população tinha que ter um 

teor “x” de cloroquina no sangue. Como é que numa área extensa daquela, isso e tal, o sujeito ia 

admitir que toda a população, porque o cálculo era feito na base do indivíduo ingerir 10 gramas de 

sal por dia. O sujeito que passava semanas e semanas comendo fruta, uma coisa e outra e tal, como é 

que ia... (ri) tinha aquele teor de cloroquina pra proteger contra a malária. (barulho de avião) Era 

inteiramente impossível. Porque rodou, né, uns meses, até que afinal, coincidiu com o lançamento 

desse programa de sal cloroquinado, o lançamento do Pinotti pro Prêmio Nobel de Medicina. Não sei 

se vocês viram, isso é... Chegou até em todas as casas comerciais aqui do Rio, de Brasília, etc. O 

retrato do... 

 

CF- ...do Pinotti. 

 

FS - ...do Pinotti, o Prêmio Nobel da Medicina, o homem do sal cloroquinado... 

 

WH - Por causa da proposta do sal cloroquinado. 

 

FS - Do sal cloroquinado. Não é só da proposta! É por causa do controle e da erradicação. Porque a 

proposta era muito pouco, né? (ri) Era propor... é uma coisa, né, agora realizar, como ele tinha a faca 

e o queijo na mão, ele podia aliar uma coisa à outra. Se realmente fosse um programa válido. Mas o 

resultado foi um fracasso danado. Retardando o meu programa de iodatação do sal e, foi uma coisa 

terrível.  
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WH - Mas o sr. dizia, aí a Malária continuou existindo do misturar sem misturar. Que o sr. dizia, a 

Malária continuou existindo, a Febre Amarela também? 

 

FS - Não. Não, porque a Febre Amarela... não existia mais Aedes aegypti, não existir porque a Febre 

Amarela manter, e nem pretendia manter, um programa de conrole tão intenso como no final. E nós 

ainda exercíamos, digamos, um controle rígido do Aedes aegypti em praticamente todo o país. Havia 

também cidade e nós pensávamos em... 

 

WH - Em manter.   

 

FS - Manter isso. É manter em pontos estratégicos pra saber da possibilidade de infestação nessa ou 

naquela área. Mas...  

 

WH - É. Aí no caso, eu não sei se me engano, mas aí seria no caso já mais uma atribuição até do 

Serviço dos Portos, né, de controlar a vinda do Aedes aegypti ou não, né? 

 

FS - É. Em parte. Em parte o Serviço dos Portos. Mas acontece que o Serviço dos Portos, ele não 

exercia, digamos, uma fiscalização nessas pequenas embarcações costeiras. 

 

WH - Ah, tá! 

 

FS - Nós exercíamos a visita nos portos de vulto. A não ser, digamos, nas capitais, não haviam as... 

cidades de porto, como Mossoró, como Ilhéus, isso e aquilo, uma meia dúzia. Mas, o grande trânsito 

dessas embarcações, eram embarcações de pequeno porte que fugiam praticamente à nossa... 

 

WH - Que aí o Serviço dos Portos não tinha ingerência nessa área. Não tinha como controlar, né? 

 

FS - É. Não tinha. Podia controlar. Podia controlar. Até mesmo quando eu, depois de aposentado, 

voltei pra trabalhar no Serviço de Saúde dos Portos, fiz tudo pra ver se controlava todas essas 

embarcações na costa. Mas, ninguém deu muita... acharam que eu era exagerado, que queria criar um 

Serviço... Muito pelo contrário, eu sempre achei que o Ministério tinha, como tem hoje, um maior 

número de funcionários do que atividade. Se você somar o que o Ministério tem feito nesses últimos 

anos, com o número de pessoal, é uma vergonha! Mas, a coisa não é fácil, de um indivíduo realizar 

num Serviço que foi desestruturado, né, pra reestruturar aquilo e tal... (ri) 

 

CF- Quer dizer, dr. Fausto, que os serviços continuaram funcionando isoladamente, né? Quer dizer, 

com coordenadorias dentro do DNERu. Quer dizer tinha, né, tinha um coordenador da Febre Amarela, 

da Malária... 

 

FS - Da Peste... 

 

CF- ...da Peste. Cada um continuava desenvolvendo suas atividades apesar de estar dentro de um 

órgão... 

 

FS - É, mas logo depois, essas coordenadorias foram extintas. É, foi extinta e foi pra outro extremo. 

Porque todos os...os órgãos, como pessoal, subordinados a essas coordenadorias, deveriam receber 

instruções dos chefes dos órgãos existentes na área. Porque existia setor mas esses chefes eram 
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chefes... estaduais, dos Estados. Cada Estado tinha um chefe. Não sei se eles  chamavam diretor 

regional ou chefe... 

 

WH - Circunscrições? Que eram as circunscrições que o sr. ... 

 

FS - Não. Não, a circunscrição abrange um determinado número de Estados. Mas as chefias estaduais. 

É. Todos eles passaram a obedecer orientação das chefias estaduais. 

 

WH - Essas chefias estaduais entraram com o DNERu. Foram criadas a partir da criação do DNERu? 

 

FS - Sim. Foram criadas a partir da... quando eles... 

 

CF- Acabaram com as coordenadorias? 

 

FS - ...acabaram com as coordenadorias. Exato. Eles acabaram com as coordenadorias, aí surgiram... 

 

CF- Agora, eles... 

 

FS - ...Já existia as chefias estaduais, né? Porque as chefias estaduais foram criadas como você disse 

com o DNERu. Mas, essas atribuições que eram, não digo independentes, mas tinham um 

coordenador. Tendo sido extintas as coordenadorias, passaram a ser subordinadas a... Mas isso foi 

um grande mal porque a coor... 

 

CF- E essa chefia... 

 

WH - Peraí. Foi um grande mal por quê? 

 

FS - Porque o controlador controlava toda a área e poderia detectar aqui e ali um ponto de... de pouca 

eficiência. Ao passo que nos Estados ficava muito difícil, né? Um Estado não ficar integrado com o 

outro, pra saber o que devia fazer.. isso não deu resultado. 

 

WH - Quer dizer, na verdade, pelo que o sr. tá me dizendo, é como se o DNERu tivesse voltado pra 

antes da criação das delegacias? Porque a idéia das delegacias foi justamente juntar vários Estados e 

poder controlar as doenças sem as fronteiras estaduais, né? Era uma das motivações da... 

 

FS - Das delegacias. 

 

WH - ...das delegacias.  

 

FS - Mas as atividades das delegacias eram outras, não é? Eram mais subordinadas às atividades das 

Saúdes Públicas Estaduais. Não é? É uma coisa meio complicada da gente explicar isso. Porque na 

verdade, sempre existiu muita auto-independência. Os sujeitos se julgam independentes, não querem 

ficar subordinados a ninguém. Ou melhor, subordinados só ao rei. O rei tá aqui no Rio. Ele tá lá, no 

Maranhão, em Alagoas e etc. Se ele tiver um chefe a 200 quilômetros de Alagoas ou de Pernambuco, 

ele fica muito mais sob o controle daquele chefe, né, do que propriamento do chefe daqui. De maneira 

que eles não aceitaram, não se subordinavam a essa orientação, nem sei se houve muito rígida. Como 
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eu lhe disse, as... as coordenadorias, não é, ... tinham obrigação com as diretorias dos Estados. A 

coordenadoria não. Chefes ... 

 

CF- As delegacias que o sr. tá falando. 

 

FS - As delegacias. É, as delegacias. As delegacias... 

 

CF- Ah, é... 

 

FS - ...exerciam a sua atividade mais ligada às deleg... às delegacias do país... Aos serviços estaduais. 

Os serviços estaduais é que eram... o ponto de maior interesse das delegacias. Ou que eles quisessem 

absorver tudo, é claro! O sujeito tem reinado. (sirenes, buzinas) Se ele consegue que aquele reinado 

tenha mais súditos, tanto melhor. O poder dele fica maior, né? mas na realidade as delegacias nunca 

tiveram força junto aos órgãos federais dos diversos Estados. Era uma batalha danada. (ri) Porque 

eles queriam ter alguma coisa e tal... De maneira que é isso. 

 

CF- Quer dizer, dr. fausto, eu queria entender uma coisa então. Quando acabam as coordenadorias 

dentro do DNERu e aí o Serviço é mais...passa a ser mais controlado por essas chefias estaduais, as 

pessoas que ocupavam esses cargos nos Estados, elas vinham do DNERu ou eram vinculadas aos 

serviços de Saúde dos Estados? 

 

FS - Não. Eram do DNERu. 

 

CF- Vinham do DNERu. 

 

FS - Eram... 

 

CF- Mas vinham por serviço também? Quer dizer, tinha uma chefia ligada à Febre Amarela, uma 

chefia ligada à Malária... 

 

FS - Não. 

 

CF- Não, né? Uma chefia do Estado que... 

 

FS - Era uma chefia do Estado... 

 

CF- ...que coordenava as doenças todas. 

 

FS - É. Controlava todas as doenças. Embora tivesse já as coordenadorias que intervinham e tal, etc... 

 

CF- Mas quando a coordenadoria acaba, aí fica só... 

 

FS - É, certo. Quando acabou a coordenadoria eles ficaram só diretamente subordinados aos Estados. 

É bem verdade que os chefes que tinham alguma personalidade, eles iam aos Estados e davam 

instruções, conversavam com os diretores, organizavam reuniões onde compareciam não só o diretor 

regional como os chefes dos órgãos subordinados àquele médico da direção geral, que tinha feito 

aquela viagem pra inspecionar o Serviço. Como ele era especializado nesse ou naquele programa, ele 
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aí convocava os elementos subordiandos àquela atividade, para ter uma conversa ver se melhorava a 

qualidade do Serviço. 

 

WH - Aliás era sobre isso que eu queria falar. O que eu queria saber, é uma coisa confusa pra nós, é 

como é que se organizou o DNERu, né? Quais foram os órgãos que criaram o DNERu, quando ele 

foi criado? Tinha o quê? Tinha uma direção geral, o sr. falou. Tinha a Divisão de Profilaxia. Eu queria 

que o sr. contasse mais ou menos, como é que... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 17 - Lado B 

 

 

FS - O DNERu... como nós conversamos ontem... Ontem não, há pouco. Foi uma idéia do Pinotti. A 

idéia inicial do Pinotti era transformar esses três órgãos num órgão central, capaz de controlar todas 

essas endemias com aqueles chefes. 

 

WH - Esses três órgãos quais, dr. Fausto? 

 

FS - Malária, Febre A... 

 

WH - Malária, Febre Amarela e Peste. 

 

FS - ... e Peste. Esses três órgãos principais. Existiam outros, mas eram Serviços de... 

Esquistossomose, Serviço de... de Ancilostomia, verminose de um modo geral, Serviço de... Enfim, 

eram 14 ou 12. Inclusive Bócio Endêmico. Eu sei que eram todos esses outros. Eram pra atender e 

unificar tudo isso e criar uma direção geral capaz de imunizar, organizar, orientar e trabalhar da 

maneira mais econômica, se isso fosse possível, e com rendimento maior. Mas logo de início, como 

eu já disse isso, eles perceberam que não era possível. Aí criaram ou foi criado simultaneamente, as 

coordenadorias. De maneira que foi uma espécie de retrocesso. Você perguntou...? 

 

WH - Eu perguntei sobre a estrutura. Como é que se estruturou o DNERu pra servir a essa... Ou seja, 

se a idéia era... com menos recurso, controlar melhor as doenças e usar os guardas de maneira que 

eles pudessem trabalhar, fossem polivalentes, como o sr. falou, como é que se organizou esse serviço 

pra  otimizar esses guardas e esses recursos? Era isso que eu queria entender. 

 

FS - Porque foi, foi criar com o DNERu, a Divisão de Profilaxia, né? Porque o órgão importante do 

DNERu era essa Divisão de Profilaxia, que estabelecia ligação entre as atividades desses vários 

órgãos e tal e etc, com a direção geral. 

 

WH - Era o elemento de ligação. 

 

FS - Era. A Divisão de profilaxia. Além da Divisão de Profila... Você não tem aí não, o organograma 

da, do Serviço? 

 

WH - Não. Agora, o sr. foi chefe da Seção de Epidemiologia da Divisão de Profilaxia, assim que foi 

criada, né? 
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FS - É. 

 

WH - Ham! Quer dizer, a Divisão de Profilaxia ela se dividia... 

 

FS - Ela tinha várias seções.  

 

WH -  Ham! E o sr. como chefe de Epidemiologia, quais eram os seus, as suas atribuições? 

 

FS - Na realidade isso não funcionou. Compreende? 

 

WH - Ficou todo mundo meio perdido, né? (ri) 

 

FS - É. Não, não ficou perdido porque cada elemento foi convocado pra exercer determinada 

atividade. E eu percebi que não existia condições nenhuma para o indivíduo ser chefe de Divisão de 

Profilaxia. E aí o Pinotti criou as coordenações. E coube, não no início, a minha pessoa, foi o Adelmo 

de Mendonça. O Adelmo de Mendonça foi nomeado chefe da Coordenação do Bócio Endêmico. 

 

WH - Hum! 

 

FS - Ele era muito meu amigo. E eu percebi, como ele era amigo, era um indivíduo de grande 

prestígio, eu dei todo o meu esforço para o êxito da campanha do Bócio Endêmico, independente do 

Adelmo ser o chefe. Até fizeram uma safadeza comigo porque houve uma reunião em Lisboa... A 

rigor foram vários sujeitos, eu chamava até o “avião da alegria”. Foram não sei quantos sujeitos lá 

pra Lisboa. O Adelmo foi e etc e tal. E apresentou um trabalho, ele era um indivíduo que escrevia 

muito bem, com muita facilidade e etc e tal. Mas ele tinha pouca noção das coisas. De maneira que 

ele dizia: “Fausto, venha pra cá.” Aí sentava e começava: “Isso, isso, isso...” Eu digo: “É. Tal, pá, pá, 

pá...” E ele mandava brasa. E ele apresentou um trabalho até interessante. Eu não tenho esse trabalho, 

mas, praticamente ditado, né? Não era de uma forma literária, mas escrevia admiravelmente bem. 

Quando ele voltou de Lisboa, logo depois, quer dizer, no 2º mês, ele foi convidado para diretor do 

Serviço de Saúde dos Portos. O Adelmo. E eu então assumi, de fato, a... 

 

CF- A coordenadoria. 

 

FS - A Coordenadoria do Bócio Endêmico. Na realidade eu fui coordenador no início, mas, como se 

trata de um documento que tem que fazer a história do que ocorreu, realmente eu só assumi a 

coordenadoria 2 meses depois ou 1 mês e tanto. Enfim, foram poucas semanas, né? O Adelmo foi pro 

Serviço da Saúde dos Portos e eu fiquei como coordenador. O curioso é que eu falei que o Pinotti (ri) 

acabou com as coordenadorias. Mas isso funcionou pra alguns, não pra todos. Porque eu, 

pessoalmente, não dei nenhuma importância ao fato de ter acabado as coordenadorias. Me comportei 

como se fosse o coordenador porque tinha um objetivo em vista. E só podia conseguir aquele objetivo 

tendo, digamos, um pouco mais de autoridade do que chefe de Seção da Profilaxia, né? 

 

WH - Da Seção de Epidemiologia, né? 

 

FS - É. De...de Epidemiologia. (??)... 
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WH - (fala superposta) Quer dizer, formalmente, as coordenadorias acabaram, mas o sr. continuou 

exercendo funções como o sr. fosse... 

 

FS - (ri) É, é.  

 

WH - ...coordenador de campanha. 

 

FS - É. Nunca dei a menor ... Não tomei conhecimento daquilo. E o curioso, como eu sempre fui uma 

pessoa muito esforçada, não quero fazer auto-elogio, (ri) mas isso tem uma importância grande nas 

várias chefias estaduais. Um coordenador, um chefe ou isso, ele viajava como eu tinha certeza que 

muitos iam... Eu até fiz um apelido, criei, e que utilizava pra mim, pra não desmoralizar tanto e etc. 

(ri) Era o “Sanitur”. (risos) Eu dizia: “Pessoal e tal! Vamos pro “Sanitur”. Eu vou pro “Sanitur”. Eu 

vou, vou dar início...” (ri) O “Sanitur” era o apelido... era turismo sanitário, não é? (risos) E o pessoal 

achava graça nisso: “Ué, dr. Fausto! Vai pro “Sanitur”?” Eu digo: “Vou. Uma “Sanitur” agora danada, 

fazer uma “Sanitur” de 20 dias. Vou até o Rio Grande do sul, passando no Paraná, Santa Catarina, 

São paulo e o diabo, etc... A “Sanitur”..” Bem, mas na realidade o meu grande trabalho no DNERu 

foi a campanha contra o Bócio Endêmico. Essa eu me esforcei ao máximo e consegui muita coisa. 

 

WH - E isso era comum, dr. Fausto? A gente ainda vai falar sobre a campanha do Bócio Endêmico. 

Era comum no caso, chefes de seção agarravam alguma doença ou se esforçavam em alguma área em 

particular. Até por não ter função como chefe de seção? Porque o que o sr. na verdade está me dizendo 

é que como chefe de Epidemiologia não tinha muita função ali, né? 

 

FS - É. 

 

WH - O sr. não tinha muito o que coordenar. Então o sr. foi trabalhar no Bócio Endêmico como uma 

forma de... 

 

FS - Eu acho que, vocês que entrevistaram o Celso, o Celso deve ter dito alguma coisa a esse respeito. 

Porque o Celso então, que foi diretor da Divisão de Profilaxia, quer dizer, era o 2º cargo do DNERu, 

durante muitos anos, mas na realidade ele se esforçou muito mais como coordenador da campanha 

contra a peste. 

 

WH - E tracoma também, né? 

 

FS - Isso mesmo. Tracoma, peste, depois tracoma. Tracoma depois da morte daquele colega nosso 

que foi até diretor do DNERu. Ney, né? Ney Guimarães. 

 

WH - Nélio. 

 

FS - Nélio. 

 

WH - Felipe Nélio Guimarães. 

 

FS - É. Felipe Nélio Guimarães. Era muito nosso amigo, muito camarada! Foi uma morte que eu 

achei... coisa estúpida! Nunca pensei que um indivíduo, assumiu num dia, três dias depois morreu. E 

ele assumiu sem... Eu tava viajando quando eu cheguei aqui, ele tinha assumido. Eu telefonei pra ele, 
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digo: “Nélio e tal etc... Eu vou aí... Você sabe que eu gosto muito de tomar cafezinho com chefe. 

Com um chefe desse...” (ri) Não é? É um chefe importante. Ele disse: “venha pra cá, tô lhe 

esperando.” E aí, quando é no dia seguinte, morre o Nélio. Coisa doida! Era uma pessoa ótima! Nós 

organizamos até uma festa na casa dele. Na casa do Nélio. Ele só soube três dias antes. (risos) Nessa 

época tinha coisas curiosas, né? (?) várias casas, inclusive do Ernani Braga e tal, lá em São Conrado 

e isso e tal. Nós organizávamos as festas e isso e aquilo. E aí... 

 

WH - Vocês se davam com o Ernani braga? 

 

FS - Muito! Ernani Braga era muito meu amigo. (buzinas) Nós organizamos... Ele morava lá em São 

Conrado. (ri) O Mário foi até preparar a peixada lá na casa dele. Do Ernani Braga. Ele... Mário 

cozinhava. Mas ele se auto-elogiava muito. Que era o melhor cozinheiro do Brasil. (ri) Era meio 

escandaloso e isso e aquilo. De maneira que foi pra lá pra preparar a peixada... Interessante. 

 

WH - Tava gostosa a peixada? 

 

FS - Tava ótima! (risos) Nessa época era uma época muito mais divertida. O sujeito trabalhava mais, 

se interessava... Ocupava exclusivamente aquela função. Eu digo esse grupo que realmente trabalhou 

no Ministério. Mas era uma vida mais alegre. O que é que nós estávamos conversando? 

 

WH - Pois é, o sr. tava me dizendo que era comum, no caso os chefes de seções ou de divisões que 

se especializar em trabalhar em uma doença, né? O sr. contou o caso do dr. Celso. 

 

FS - É. E ele não falou isso, não? 

 

WH - Ele contou também. Contou. 

 

FS - É. 

WH - A gente pode falar um pouco sobre... 

 

FS - Tem o Olímpio Pinto, né? Também é outro que trabalhou muito. Talvez o Olímpio Pinto... 

Conheceu? Vocês conh...? 

 

WH - Não. 

 

FS - Nunca ninguém lhe falou no Olímpio Pinto. O Olímpio foi um diretor... Agora isso você desliga. 

(pausa na gravação) 

 

WH - O sr. tava falando do Olímpio Pinto e a gente queria saber, voltar um pouco pro seu trabalho 

na campanha do Bócio Endêmico. Agora a gente pode pegar esse assunto, né? Quer dizer, o sr. se 

aproximou da...da, do Bócio a partir da sua relação com o Adelmo... Adelmo, né, que o sr. falou, 

Mendonça? 

 

FS - É, mais ou menos. 

 

WH - Como surgiu esse interesse pelo Bócio Endêmico? Vamos começar do início, né? O seu 

interesse pelo bócio. 
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FS - O meu interesse pelo Bócio Endêmico, na realidade... me acenaram com a coordenação do Bócio 

Endêmico. Simultaneamente com a nomeação do Adelmo. De maneira que eu, quando fui trabalhar 

com o Adelmo, já sabia que o meu destino e o meu futuro estava no Bócio Endêmico e que questões 

de mais algumas semanas, o Adelmo dado ao seu relacionamento com as altas esferas, porque ele era 

muito amigo... da Alzirinha vargas, do Getúlio, dessa gente toda e tal e ele iria assumir um cargo de 

chefia. 

 

WH - Fora do Ministério da Saúde? Não. 

 

FS - Não, dentro do Ministério. 

 

WH - Dentro do Ministério. 

 

FS - Dentro do Ministério. De maneira que ele... 

 

WH - E ele assumiu que cargo? 

 

FS - De diretor do Serviço de Saúde dos Portos. Ele foi diretor do Serviço de Saúde dos Portos e eu 

então assumi a campanha contra o Bócio Endêmico. De maneira que, essa campanha... É pra falar 

agora da campanha, alguma coisa? 

 

WH - Pode nos contar da campanha. O sr. ... 

 

FS - Bem, a campanha do Bócio Endêmico estava sendo, digamos, controlada pela... pelo DOS, 

Divisão de Organização Sanitária. Tinha concluído um levantamento do Bócio Endêmico em todo o 

país com exceção do Estado do Maranhão. Eu tenho aqui uma... (barulho de papel) ... Não tá aqui 

não. Bem, no Estado do Maranhão, não tinha sido feito o levantamento. Logo que eu assumi a 

campanha, procurei o dr. Pedro Borja. Não sei se já ouviram falar. Pedro Borja tinha sido um dos 

elementos de proa do programa de levantamento de índice de Bócio no país. Tinha sido o Pedro Borja 

e o Valter Silva... 

 

WH - Valter Silva que era do Serviço de Nutrição..., né? 

 

FS - É. De Nutrição. Teve também com o Josué de Castro. Foi um elemento de grande prestígio e tal 

etc. Então o... o Pedro Borja me deu uns livros, tal. Porque eu conhecia o problema do bócio, uma 

coisa muito (?) na época que de estudante.  Nunca tinha me interessado diretamente com o... Mas 

percebi que a coisa era relativamente simples, quanto ao levantamento do índice, não havia nenhum 

problema. Uma semana depois viajei para o Maranhão, onde passei 40 e tantos meses fazendo 

levantamento de índice lá no Maranhão. Foi um trabalho penoso porque, não é fácil, né? O 

Maranhão ... de São Luís até Carolina, né? Imperatriz. Não é Carolina, lá no extremo sul? É. 

 

WH - Não sei, não conheço. 

 

FS - É. Imperatriz e tal. Era não sei quantos quilômetros. E viajava de avião, viajava de...de 

caminhonete. Eu contei já até uns episódios curiosos. Quando eu fui lá pra Carolina... que era 
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Amazônia na fronteira com Goiás, eu levei várias garrafas de água mineral, porque não sabia qual era 

o tipo de água... Já falei até, da água de petróleo... Não se lembra não? 

 

WH - Não me lembro. 

 

FS - Pois eu cheguei lá em Carolina, obedecendo ainda o comportamento da época da Febre Amarela. 

Você chegava numa cidade, sondava o ambiente. Procurava saber o problema da água. Porque água 

é básico, né? E tal. Você tem que ter ou segurança na água ou então se abastecer de água mineral 

comprada ou na cidade, se existir, você procurava saber se existia água mineral na cidade. Existia, 

muito bem, você já ficava mais tranqüilo. Do contrário tinha que tomar providências pra receber água 

mineral das cidades próximas mais importantes. Mas, lá em Carolina, eu cheguei e tal, fui tomei 

banho. Perguntei à dona da pensão: “Como é aqui a água?” Disse: “Não! A água aqui é muito boa.” 

“Como? Boa mesmo?” “É. É água de petróleo.” Eu disse: “Mas como água do petróleo?” “É.” Ficou 

naquilo. Eu saí, procurei saber por quê dessa água de petróleo. Porque a Petrobrás tinha mandado 

uma sonda pra procurar petróleo lá naquela área. Havia indícios de petróleo. Aí foi 200, 400, 800, 

1000 metros, 1.200, 1.500... Eu sei que quando chegou num ponto tal e etc, jorrou foi uma água... 

(risos) Aí como havia problema de água, aí eles resolveram parar ali e aproveitar aquela água...  

 

CF- Aquela fonte, né? 

 

 FS - ...aquela fonte de água pra abastecer a cidade. De fato era água do petróleo. (risos) Era uma água 

a quase 2 mil metros de profundidade, era uma água puríssima, não tinha possibilidade nenhuma... 

Eu aí me lemb... fixei isso e ainda hoje me recordo o detalhe da hora quando eu perguntei à mulher 

qual era a água e ela disse: “É a água de petróleo.”  

 

WH - Que ótimo. 

 

FS - Bem, mas... 

 

CF- Mas o sr. tava falando da campanha do bócio, como é que funcionava... 

 

FS - É. Exato. 

 

WH - Esse levantamento que o sr. foi fazer na região... 

FS - É. Aí eu já tinha feito em parte do Estado. Grajaú, tal, etc e pá. Mas a campanha do Bócio seguia 

uma orientação técnica de..., em todas essas ciades ou municípios, nós inspecionávamos, 

aleatoriamente, grupos escolares ou escolas particulares ou escola pública da cidade e tanto por cento 

dos distritos. E, tudo mais ou menos dentro do que preconiza o inquérito, que possa nos dar uma 

informação correta. Quando nós... De lá, aconteceu episódios desagradáveis e tal, com índices 

curiosos, porque existia uma cidade lá de Nova York, se chamava Nova York. E a fronteira, naquela 

linha com Goiás, existia uma cidade, era Filadélfia. (risos) Era Filadélfia, Nova York e tal. E eu 

comecei a passar telegramas, não só pra casa como pra outras pessoas de Nova York e de Filadélfia. 

(risos) Eu sei que... 

 

CF- E esse foi um começo do inquérito. Foi lá que começou o inquérito, foi no Piauí? Começou em... 

 

FS - Não. O inquérito já estava praticamente todo ele cconcluído. Faltava o Estado do Maranhão. 
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CF- Ah, tá! Só faltava isso. 

 

FS - É. Faltava o Estado do Maranhão. E eu então... 

 

CF- O sr. foi terminar. 

 

FS - Fui terminar o inquérito no Estado do Maranhão. E esses episódios que eu estou contando, todos, 

é lá do Estado do Maranhão. Tem coisas curiosissímas! Eu não posso nem contar mas... Coisas 

fantásticas! Inclusive numa quermesse de igreja e tal... fui nessa quermesse de igreja e tal e eles 

leiloavam tudo e coisa e tal. Eu sei que, não era tanto no final assim, eu cheguei no meio assim, aí um 

sujeito pegou num urinol, pra averiguar, bateu assim no fundo: “Agora, esse já vi tudo!” (risos) 

 

WH - Já vi tudo?! 

 

FS - Já viu tudo que ainda não viu nada. (risos) Essa expressão eu não posso esquecer nunca, né? O 

sujeito leiloando um urinol... Porque tudo que levava era pra igreja, né, eles aceitavam tudo e o sujeito 

leiloava, o camarada pagava e isso e aquilo. Eu sei que apareceu esse “eu já vi tudo”. Aí, eu...eu fui 

a Carolina, vi e tal. Passos Bons e Floriano. Floriano já é no Piauí, né? É, parece que é fronteira... 

 

CF- Não é Paraíba não? 

 

FS - Não. É fronteira lá com o Piauí. Porque pra chegar novamente a São Luís, ficaria mais fácil pegar 

essa estrada de Floriano até Terezina e entrar... 

 

WH - Pra São Luís. 

 

FS - Pra São Luís. E aí em Floriano, o negócio danado e etc... eu estou assim, um camarada disse: 

“Ó, doutor, aconteceu uma tragédia. Eu acho que é coisa sem importância.” Eu digo: “O que foi que 

houve?” Ele disse: “Não, meu filho ia pra escola com uma faquinha na mão. Caiu, a faca penetrou na 

barriga dele e ele... Eu levei pra farmácia. O sujeito da farmácia disse: “Não e tal.” Colocou um 

esparadrapo.” Eu digo: “Ah, meu filho, você... tem que viajar hoje mesmo, imediatamente pra São 

Luís.” Porque nessa época, praticamente não havia condições de suturar qualquer... corte e tal no 

fígado. Era um ferimento gravíssimo. Ele disse: “Ah, é assim?” “É, não perca tempo!” Eu sei que, eu 

não sei qual foi o desfecho dessa... O que eu sei é que, se ele se salvou foi dentro dessa providência 

de ir imediatamente pra ser operado por um cirurgião, pra ver qual era a solução que ele dava. Ele 

disse: “Não, porque tá sangrando pouco.” Aquilo sangra pouco mas não pára nunca e o sujeito acaba 

morrendo. Nessa época era assim. Qualquer ferimento em fígado, se não tivesse um atendimento 

técnico muito correto e eficiente, o desfecho era fatal. Bem, mas se eu não... não tenho aqui... a 

fotografia, o mapa do Maranhão. Pelo mapa do Maranhão se você colocar o paralelo 6 ao sul, é a área 

endêmica, ao norte não endêmica. E o resultado que deu... e que eu só constatei isso quando cheguei 

em São Luís, fiz a apuração toda, marquei no mapa e tal. (ri) Achei aquilo uma coisa curiosa. Tanto 

que num dos documentos oficiais, do presidente da República e etc, faz referência a esse detalhe que 

nós constatamos. Mas, o problema, do Bócio Endêmico é um problema muito complexo, não é? 

Porque ele envolve... uma série... de medidas... Vou resumir a coisa. Porque se for a muito detalhe, a 

gente vai muito longe. Nós... o governo tinha, em 1953, decretado em... ... É, você tem aqui... 
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WH - O sr. tá procurando o decreto? 

 

FS - É. 

 

WH - Dos seus papéis? (ruído de papel) ... ... ... 

 

FS - No meio desses papéis aqui, mas não... (ri) 

 

WH - (risos) O sr. não encontra as coisas. 

 

FS - Não encontro porque não vejo. Eu penso que as coisas estão aqui e no final não tem nada. Eu 

fico perdido. Inteiramente perdido. É, é. Foi em 1900 e...  e 34. Início da campanha de erradicação.... 

Mas não é isso não. (ruído de papel) ... ... ... Bem... 

 

WH - O sr. quer tentar... tentar ver se o sr. lembra das datas, dessas coisas? Se não, não precisa dizer 

data. 

 

FS - Não precisa dizer data não?  

 

WH - Tem... (pausa na gravação) 

 

FS - Não, o que eu sei é que... 

 

WH - O sr. tava falando do decreto, sobre a questão do Bócio que o sr. dizia, né? 

 

FS - É. É. Foi em 1900 e..., acho que foi em 53. 

 

WH - Isso a gente confere, o sr. não se preocupe. 

 

FS - Que o governo decretou um... a campanha contra o Bócio Endêmico. 

 

WH - Foi a época do Miguel Couto Filho, não é? Ele se interessou por esse assunto, não foi? 

FS - Até certo ponto. Ele se interessou pelo patrimônio dele. Porque... 

 

WH - Ah! Ele tinha salinas, né? 

 

FS - É. Ele tinha uma salinazinha de pouco vulto. E aí dinamizou o problema do Bócio Endêmico 

porque pretendia... adquirir uma grande indústria para produzir sal iodatado. Ou sal iodetado, como 

se dizia. De fato, ele foi pra Europa. Conseguiu comprar com dólar subsidiado. Porque nessa época 

esse dólar subsidiado correspondia, parece que 10% do valor real do dólar. E ele comprou essa grande 

indústria. (barulho de papel) ... Comprou essa grande indústria e... ... o governo deu um passo a frente 

determinando a data de obrigatoriedade do uso do sal iodatado. Mas nesse 1º decreto do governo, 

estabelecia que o sal iodatado devia ser consumido na data...  
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WH - O sr. falava sobre o decreto que o... que o governo... 

 

FS - É. Que o governo determinando a obrigatoriedade do uso do sal iodatado, mas em áreas em que... 

a incidência do bócio fosse, no sexo masculino 15% e no sexo feminino 25%. Logo no início nós 

percebemos que era praticamente impossível obedecer esse decreto, dentro dessa rigidez. Por vários 

motivos: 1º- porque não existia, digamos, tradição do uso de sal dessa ou daquela indústria, para 

possibilitar que o sal fosse iodatado nessa ou naquela área. Nós não tínhamos condições de exigir que 

fosse cumprida essa legislação. 2º- Porque a...a... ... a dificuldade em...em iodetar, o decreto falava 

em iodetar, e nós não podíamos absolutamente iodetar sal, o sal tinha que ser iodatado. 

 

WH - Qual é a diferença? Entre o iodeto e o iodato? 

 

FS - E o iodato. A diferença é a seguinte, é que o iodeto é um sal de iodo quimicamente instável. Ele 

para ser utilizado no sal, havia necessidade desse sal ser um sal primeiro refinado, além de refinado 

ser altamente qualificado porque do contrário não suportaria a iodetação. De maneira que era 

inteiramente impossível. 

 

WH - Mas isso se sabia na época? 

 

FS - Hem? 

 

WH - Na época desse projeto já se sabia desse problema com o iodeto? 

 

FS - Certamente! Pessoas que tivessem algum interesse e tivessem estudado o assunto... alertariam o 

governo da impossibilidade de iodetar sal. 

 

WH - Mas alguém alertou ou...? 

 

FS - Nós, posteriormente, quando chegou a nossa, nosso conhecimento, nós ficamos dizendo que era 

inteiramente impossível iodetar sal. Nós não tínhamos, digamos, nem 5% do sal produzido que 

suportava ou suportasse... 

 

WH - Em condições, né? 

 

FS - ...em condições de ser iodetado. O sal de iodo que tinha de ser utilizado, era o iodato, que é um 

produto quimicamente estável e suporta as condições mais adversas de iodatação do sal. De maneira... 

Essa foi a 1ª dificuldade. Nós fomos... (barulho de papel) Aqui... Aqui foi... 

 

WH - Essa foto aqui? 

 

FS - É. 

 

WH - É da época do, desse projeto do Miguel Couto Filho? 

 

FS - É. Miguel Couto Filho. 

 



 

 

 
 

286 

WH - De iodetação, né? 

 

FS - É. Foi a inauguração do... da, da salina. Eu tinha uma série de fotografias aí, mas... 

 

WH - Cheio de gente, né? 

 

FS - É. 

 

WH - Foi toda uma solenidade, né? 

 

FS - É, é. Foi uma solenidade importante! E o...o Miguel Couto era um indivíduo muito gentil, muito 

isso e tal... Era milionário e criava situações próprias para se prestigiar, né? Mas, eu... foi a 1ª indústria 

teoricamente..., não digo obrigada, que deveria iodatar o sal dentro de critérios técnicos avançados. 

Aí quando acabou essa solenidade, eu que era coordenador da campanha, procurei conhecer o 

equipamento da iodatação do sal. 

 

WH - Aonde era isso? 

 

FS - Isso foi em Cabo Frio. 

 

WH - Cabo Frio. 

 

FS - Lá em Cabo Frio. Aí o sujeito então ficou meio assim, desorientado, disse: “Ah, doutor! Ainda 

não chegou.” (ri) Eu digo: “Ah! Não chegou? Não chegou o quê?” “Não chegou o equipamento de 

iodatação do sal.” E eu digo: “E como é que vocês vão iodetar?” “Ah! Nós vamos iodetar, colocamos 

aqui um tonel, com a solução de iodato...” 

 

WH - Era iodato ou era iodeto? 

 

FS - Não. (ri) Mas ele sabia que não podia iodetar, né? 

 

WH - Ah, sei! 

 

FS - É. De iodato, eles iam botar o sal e tal, etc... Eu digo: “Então, muito bem! Eu acho realmente 

que não suporta a iodetação, mas vocês deviam fazer uma coisa um pouco mais técnica. Porque 

colocar um depósito aí e regular a vazão de acordo com a produção, isso é válido na 1ª hora, porque 

na 2ª, na 3ª hora já a vazão é diferente porque a pressão hidrostática tem muita importância e vai ter 

uma influência...” “Ah, isso é, tal... Muita pessoa fica aqui, controla.” Eu disse: “Isso não é o 

procedimento que se possa tomar como definitivo.” E eu fiquei decepcionado com aquilo. Ah, 

procurei ir ao Pinotti e isso... Mas o Pinotti: “Ah! (???)...!” E não resolve nada, né? (risos) O Pinotti 

não resolve nada. Bem... 

 

WH - O Pinotti já era, já era ministro da Saúde nessa época? 

 

FS - É. Era. Eu aí... 
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WH - Agora, essa iniciativa foi do dr. Miguel Couto Filho, ela se extendeu até esse momento que o 

sr. já era coordenador da campanha do bócio endêmico? 

 

FS - É. Eu era coordenador da campanha de bócio endêmico. Porque no início foi feito o inquérito, 

né? Durante o inquérito não se falava nada, quais os procedimentos que deviam ser reutilizados na 

iodatação. Na iodetação. Quando o inquérito terminou é que nós fizemos o levantamento no mapa, 

tal, pra sabermos as áreas que deviam ser iodat..., deviam receber sal iodatado. Logo no início, como 

eu lhe falei, criou um problema difícil de ser resolvido, porque não era possível no Estado, numa 

determinada área, regiões fisográficas de um Estado ser evitado, em outro não. Não havia 

possibilidade. Só um país altamente desenvolvido, que tivesse, digamos, tradição, na comercialização 

do sal, é que poderia determinar esse tipo de providência. Mas, a coisa evoluiu, chegou a esse ponto, 

não é, na inauguração da (?). E o decreto estabelecia que... A data... Eu não tô com o decreto aqui. 

 

WH - Mas isso o sr. não se preocupe que depois... 

 

FS - É. Depois eu acho e entrego pra vocês. Tinha prazos estabelecidos para iodatar sal nessa ou 

naquela área do país. E nós... ficamos diante de uma situação difícil. Já tínhamos feito levantamento 

da indústria salineira, e tínhamos verificado que uns cento e tantos ou 180, 160, pequenos moinhos 

que produziam sal, sal triturado, né, e tinham que iodatar o sal. Como eles iam iodatar o sal? Pra 

resumir a história, logo que a imprensa noticiou essas coisas, é evidente que nós, lá no DNERu, 

recebemos a visita de inúmeros representantes de firmas estrangeiras com equipamento de iodatação 

do sal. E sempre preguntava: “Qual é o preço?” O sujeito dizia: “2 mil e tantos dólares. 3 mil dólares, 

não sei que e pá, pá, pá...” E eu conhecia a nossa indústria salineira, de beneficiamento de sal, 

verifiquei de pronto que não havia nenhuma indústria daquela que suportasse a aquisição de um 

equipamento desses, que muitas e muitas vezes ou senão quase todas as vezes, tinham um valor 

superior ao seu equipamento que se restringia a um pequeno moinho, motor, que beneficiava aquele 

sal. Eu digo: “A coisa, a situação tá difícil!” Pensei... Eu digo, porque pra impor a lei o que é que ia 

acontecer? Nós íamos beneficiar ½ dúzia de grandes indústrias que tinham um suporte econômico 

capaz de adquirir o equipamento. E ficaria até mais a vontade, porque centralizava toda essa produção 

de sal em ½ dúzia de pessoas e tal. Não! Isso nunca foi o meu propósito favorecer a... essas grandes 

indústrias. Aí eu comecei a pensar: “ Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou 

resolver isso?” Com a experiência eu verifiquei o quê? 1º: que existiam aqueles moinhos e cada 

moinho daaquele, de acordo com a sua potência, eles moíam, digamos, de 300 quilos de sal por hora 

e 12 mil quilos ou 14 mil quilos. Era uma faixa enorme. Muito bem. Para iodatar sal, eu tinha que 

conseguir um equipamento que me desse uma vazão que suportasse a iodatação nesse ou naquele 

moinho, sendo que a solução do iodato fosse uniforme. Porque se o indivíduo desorganizasse a ponto 

de colocar uma solução de iodato num de tanto por cento, no outro de tanto por cento, era uma 

confusão que nós perdíamos o controle. De maneira que nós tínhamos como ponto fundamental, 

conseguir um equipamento capaz de lhe dar uma vazão uniforme, que suportasse, digamos, iodatar 

300 quilos por hora. 300 quilos por hora, você colocando 1 mililitro por cada quilo de sal seriam 300 

mililitros por hora. 300 mililitros por hora dividido por 60, 60 minutos, são 5, não é? São 5 por...por 

minuto, né, ou por segundo. Veja aí! Veja aí! 300 quilos por hora. 300 quilos por hora, por minuto, 

você faz 5 vezes 6, 30. 5. Não é  5?  

 

WH - É. Num segundo, né? Por hora e por minuto, não é? 

 

FS - É. 
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WH - 300 dividido por 6. Exatamente 5. 

 

FS - Quantos? 

 

CF- 5 quilos por minuto. 

 

FS - Hem? 

 

WH - 5 quilos por minuto. 

 

FS - 5 quilos por minuto. 5 quilos por minuto seriam 5... mililitros por minuto, até 12 mil... Toda essa 

faixa, nós nos interessamos muito por isso e aí... eu passava dias pensando nessa coisa. Eu era que ia 

resolver isso. Até que chegou a solução. (barulho de papel) A solução tá aqui. Essa eu acho que não, 

não tenho mais não. ... ... ... 

 

CF- O sr. que...que... criou isso? 

 

FS - Fui eu. Fui eu que criei isso. 

 

WH - O sr. podia explicar, dr. Fausto? O que que é esse sistema aqui? 

 

FS - Esse sistema, por exemplo, começa no problema da solução. A solução tinha que ser uniforme. 

Porque eu tinha verificado que o pessoal pesava o iodato até naquelas balanças de pesca e tal, pra 

pesar 40 gramas, etc... Era uma coisa inteiramente impossível de você manter um... 

 

WH - Um padrão, né? 

 

FS - Um padrão. Aí o que eu fiz? Desenhei esse, esse depósito. Esse depósito aqui tem 19 litros e 600 

gramas nessa altura. E aqui você tem uma rosca, fecha aqui a rosca. Você mexia. Tinha esse depósito 

sem grandes preocupações. Deixava nivelar, quando nivelasse você fechava. E a indústria passou a 

receber frascos com 400 gramas de iodato. De maneira que em 19 litros e tanto, você colocava 400 

gramas, você tinha a segurança de que o teor de iodato naquela, naquele depósito era uniforme, não 

só nesse como em todas as outras indústrias. Tudo era na base de 1 mililitro... aqui se você fizer o 

cálculo direito, vai ver que 1 mililitro corresponde a 20 miligramas de iodato, que era a quantidade 

necesssária pra iodatar o sal dentro desses padrões de, que a legislação exigia. Foi resolvido esse 

problema. Agora, o outro problema. O outro problema é o seguinte, eu idealizei esse depósito aqui 

com esse parafuso giglê aqui. 

 

WH - Parafuso? 

 

FS - Giglê. 

 

WH - Giglê. 

 

FS - É. Esse parafuso giglê lhe dá a entrada do líquido... 
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WH - Do iodato, né? 

 

FS - ...desse tubo pra... 

 

WH - Pro moinho. 

 

FS - ...pro moinho. Você regula aqui... 

 

CF- Controla... 

 

FS - ....você regula aqui e tal e etc, e fica medindo com uma proveta a vazão do líquido nessa proveta. 

Pá, pá... até chegar ao ponto ideal. Quando chega no ponto ideal, você basta ter essa torneira aqui que 

interrompe... Há necessidade de uma torneira pra ela interromper, porque às vezes o moinho pára, 

questão de defeito, falta não sei que e isso e aquilo, pá. E mesmo de um dia pro outro, quando chega 

no final da jornada tem que desligar as coisas e tal, etc. Aí desligava... 

 

CF- Sim. Parava. 

 

FS - É. Isso foi uma coisa fantástica! Esse moinho. 

 

CF- E o sr. conseguiu... colocar esse mecanismo em funcionamento. 

 

FS - É. Esse equipamento. É. Aí... 

 

CF- O sr. usava isso. 

 

FS - É. Certo. E eu tive que procurar uma indústria que trabalhasse com aço inoxidável, capaz de 

reproduzir isso aqui com material que era, tinha que ser o aço inoxidável porque senão ele não 

permanecia... 

 

WH - É. Emperrava. Enferruja. 

 

FS - É. Enferruja, empenava e tal, etc. Foi um negócio formidável! 

 

WH - Agora, o sr. conseguiu instalar isso em todas as empresas que produziam sal, nas indústrias?  

 

FS - É, é, é. Não. Vamos por partes. Quando eu... Porque isso aqui já é a...a 2ª, a 2ª etapa da produção. 

Porque na 1ª etapa, não existia, digamos, e...essa bóia, essa tampa com respiradouro, era só o depósito 

com isso e com o controle... 

 

CF- Sim. Da saída. 

 

FS - ...da saída. Mas eu ainda não fiquei satisfeito com aquilo. Porque às vezes, quando descia, e o... 

a borracha, o tubo de látex, enrolava, criava alguns problemas. Não sei se tá entendendo. 

 

CF- Aqui esse tubo por onde desceu... 
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FS - É. Por onde descia. O... 

 

WH - Descia o... o iodo. 

 

FS - ...é, é... Não existia isso aqui. É. Não existia isso. Isso tudo aqui descia... 

 

CF- Por esse tubinho... 

 

FS - Ele saía por esse tubo. O resto funcionava perfeito. Mas eu tinha obsservado que vez por outra, 

criava problema, porque esse tubo aqui enroscava, tal e a vazão podia sofrer alguma... 

 

CF- Podia ser interrompida ou não ser no mesmo ritmo, né, da mesma maneira. 

 

FS - É. É. Podia sofrer alguma dificuldade. Foi daí então que nós partimos pra esse aqui. Porque esse 

não há nenhum problema que possa interferir na vazão uniforme. Porque ele tem duplo controle: tem 

um controle parafuso, tem um controle, porque fica aqui sempre cheio o depósito. Porque esse 

depósito aqui vem desse grande depósito, que está sempre alimentando... 

 

WH - Ah, tá! 

 

CF- Ah, tá! Isso tá ligado a esse aqui. 

 

FS - É. Tá sempre... Isso que eu fiz pra certas indústrias que têm mais de um moinho. Tem dois ou 

três moinhos. Podia funcionar com quantos moinhos quisesse. De maneira que, isso aqui, mantendo 

ele sempre cheio, e você interrompendo aqui a torneira... Porque aqui tá o moinho, né? Moinho. 

CF- Hum, hum. Quando interrompesse aqui... 

 

FS - É, interromper aqui, fica pronto pra em qualquer situação voltar a funcionar sem necessidade de, 

na hipótese de não existir esse controle, você teria que ter uma proveta para diariamente fazer a 

regulagem. Ao passo que assim não. (barulho de papel) Um negócio formidável! Bem... 

 

WH - Mas a gente tinha lhe perguntado, dr. Fausto, o sr. conseguiu colocar isso em funcionamento? 

(Continua o barulho de papel) 

 

FS - Consegui! Consegui... em funcionamento. Não em todas. Porque existiam algumas indústrias 

que eram... milionárias, né? Comércio e Navegação por exemplo, lá em São Paulo, que tem, não sei 

hoje, mas tinha a maior... indústria de beneficiamento de sal. Tinha 12 moinhos enormes. E aí eles 

criaram um sistema perfeitamente válido, que era um motor de aspersão que aspergia a solução de 

iodato, em cada um dos 12 moinhos dele. Coisa formidável! (ri) Mas só mesmo na Comércio e 

Navegação. E eles tinham percebido que o motor sofria de uma maneira terrível, né? 

 

CF- Era muito exigido, né? 

 

FS - Hem? 

 

CF- Era muito exigido. 
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FS - Não só exigido, como a poeira do sal, cria problemas muito grande ao motor. De maneira que 

cada motor daquele tinha um ou dois suplementares. Qualquer dificuldade...  

 

CF- Podia (??)... 

 

FS - O ... o engenheiro que planejou esse projeto dele, conversou muito comigo e isso e tal... Achou 

o meu sistema ótimo. Mas ele mesmo me dizia, isso aqui é  “primo rico” eles querem gastar dinheiro. 

(ri) De maneira que tem de fazer um negócio mesmo complicado. Era ele que fazia, não só isso como 

preparava as soluções. Como ele mesmo tinha um laboratório muito bom, para o controle do sal 

iodatado e eu até nem gostava muito de ir a essa empresa, mas também queria. Era uma empresa 

formidável, porque ele dizia, (ri) ele chegava e dizia: “Doutor, hoje o doutor tá por conta da Comércio 

e Navegação. Onde é que nós vamos almoçar?” (ri) Eu digo: “Não. Almoçar... eu almoço no 

restaurante.” “Não na espelunca da esquina. Nós vamos é pro Faisano. Era no Faisano, que era, e 

ainda hoje... 

 

WH - Faisano! 

 

FS - É, Faisano. É, ainda é um... talvez o melhor restaurante de São Paulo. 

 

WH - Em São Paulo? Fasano! Ah, sim! Até hoje. 

 

FS - Fasano. É, Fasano. Não é? Pois é. Pois era no Fasano. Chegava... 

 

WH - Chiquérrimo! 

 

FS - É. Era uma coisa... Eu não gostava. Mas, ele dizia: “Olha, eu posso lhe garan..., eu trabalho 

aqui... 2 horas por dia, três horas...” Porque ele trabalhava de manhã. Eu já tinha muita intimidade 

com ele e ganhava nessas duas horas que ele trabalhava (ri) o dobro do que eu ganhava como médico 

de Saúde aaqui. Ele disse: “Você aqui não precisa se preocupar com isso porque os chefes aí são... E 

se eu, se eles souberem que o sr. veio aqui e que eu não lhe trouxe no Fasano, eles vão ficar... 

 

WH - Chateados. 

 

FS - ...decepcionados comigo”. (ri) Nem chateado, de maneira que você não teve..., não é? Eu digo: 

“Então vamos lá pro Fasano.” 

 

WH - Agora, dr. Fausto, deixa eu lhe perguntar, esse sistema que o sr. ... conseguiu montar pra 

iodatação do sal, ele era fornecido pelo Ministério pras empresas ou as empresas tinham que comprar 

e colocar ele pra funcionar? Era obrigatório? 

 

FS - Bem, eu vou lhe dar uma explicação e você vai saber. Eu nunca, como eu lhe disse, manobrei 

com dinheiro do governo. Mas senti que nesse problema aqui, foi uma dificuldade tremenda para eu 

fazer um protótipo. Eu tive que gastar um pouco de dinheiro numa metalúrgica, numa coisa e tal, 

etc... Mas finalmente consegui recursos e com dificuldade eu consegui o protótipo. Quando deu certo, 

primeiro tinha que ser uma indústria de médio porte. Não podia ser uma grande indústria. Porque 

essas grandes indústrias, a experiência me ensinou, que não se interessam por coisas pequenas. Não 

iam perder tempo pra fazer 20, 30 ou 50... Não iam querer. Não querem. Mas numa indústria de médio 
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porte e que tenha uma pessoa compreensiva que você possa sensibilizar, ele inclusive verifica, como 

trabalhador da Saúde Pública... Todos esses recursos a gente utiliza para... Muito bem. E aí, consegui 

pra fazer, recurso, pra fazer 8 ou 12, não sei ao certo. A rigor, esses... esse dinheiro devia ser recolhido 

ao Tesouro, não é? O dinheiro mandava, a empresa recebia aquele negócio e o chefe da circunscrição 

é que ia resolver. Mas eu pensei e disse: “Eu vou fazer esses 8 (?). (ri) Daqui há um mês eu vou 

precisar de mais 8 ou 10, tal e etc. Onde é que eu vou arranjar esse dinheiro vai ser outra batalha, 

outra coisa danada e tal.” Aí resolvi fazer fundo rotativo. Compreende? 

 

CF- Como funciona? 

 

FS - Recebia aquele dinheiro e automaticamente mandava a indústria pra produzir pra você ter sempre 

disponível um determinado número de aparelho que suportasse a expansão do serviço. No início, no 

início, todo esse equipamento foi feito em aço inoxidável sueco. O melhor aço inoxidável. Não só o 

depósito, o dep... esse depósito não. O depósito, tudo... Tudo isso era aço inoxidável sueco. Não, e o 

depósito também! Ele custava digamos “x”, ia pra 12, né? Já da 2ª vez quando eu recebia aquilo veio 

apenas pra 8. De 8 dava pra 4. O que foi que eu fiz? Eu tenho que simplificar a ponto de diminuir a 

quantidade de, de material, de aço inoxidável. Porque o aço inoxidável é que é caríssimo. Aí fui a São 

Paulo, para que a indústria de plástico de São Paulo, a... aquela grande indústria... Uma... a maior 

indústria de São Paulo, produzir esse material que era o depósito de 80 litros em plástico. Cheguei lá, 

o galego me recebeu muito bem. Eu bati um papo com ele e isso e tal. E ele me disse: “Mas nós temos 

mais ou menos um depósito, não desse tamanho.” “Mas quem sabe se uma pesquisa não...” Ele disse: 

“É, tal...” Eu digo: “É. Nós queremos que seja um depósito que tenha o dobro da resistência dos 

depósitos fabricados pela companhia. Digamos, se pesava 2 quilos e meio, tinha que ser um depósito 

digamos, de 80 quilos, mas prevendo... (interrupção da fita) 
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FS -  (ri) E aí ele aceitou aquilo, disse: “É, tá muito bem, mas tecnicamente não há nenhuma 

dificuldade, porque esses depósitos de plástico dessas grandes empresas, ele tem que ter a forma. E 

essa forma é uma forma em aço inoxidável.” (ri) Aí lá vem o aço inoxidável! E eles produzem 

milhares: 10 mil, 100 mil, 50 mil e tal, etc... E eles tinham de 40 litros ou 30 litros, e aquilo não... não 

podia, eu queria um de... era 86 litros, 80 litros ou mais, pesava não sei quanto e tal... Eu disse: “Tá 

bem.” Quando acabou aquela conversa, ele me pergunta: “O sr. quer quantos milhares?” (risos) Eu 

digo: “Não, eu não quero milhares. Eu não quero milhares. Eu quero... no máximo uns 200, 100... 

100.” Ele disse: “100 é inteiramente impossível, porque o sr. não faz idéia da despesa da forma em 

aço inoxidável pra produzir isso. Não é o... Hoje esse de 40 litros, 30 litros, custa uma ninharia. Mas 

não é caro, o preço da forma pra fazer isso já tá diluído em dezenas, de centenas de milhares de...” 

Eu digo: “Mas, eu vou lhe dar uma sugestão.” (ri) A conversa ficou... O sujeito tava achando até 

graça. Ele disse: “Esse doutor aí é um fantasista.” E ele disse, eu disse a ele: “Olha, o que eu acho é 

que o sr. devia fazer uma pesquisa de mercado, principalmente lá no Rio de Janeiro que era uma falta 

d’água tremenda. Quem sabe se o sr. não pode... reverter essa espectativa de ser impossível diante da 

possibilidade de produzir um depósito desses de 80... Não, com 5 quilos, 6 quilos! Mas dentro dos 

padrões. “‘É.” ele disse: “Porque o padrão, gastar 2 quilos ou 10 quilos, isso não influi em nada, 

(barulho de buzinas) digamos, no preço assim de depósito desses pra 100 litros...” Eu digo: “É.” Ele 

ficou pensando, pensando... Disse: “Olhe, eu vou seguir o seu conselho...” “Vou deixar aqui o meu 
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endereço: Ministério da Saúde e tal, etc, é isso é aquilo...” Ele disse: “Daqui a uns 10 dias 20 dias eu 

lhe dou uma informação.” Agradeci muito e tal e aí, depois dessas fantásticas lá nessa indústria, essa 

indústria é uma indústria terrível! Eles... ele disse:  “Olhe, você vai ver aqui o controle, há muito 

roubo aqui.” Disse que a quantidade de roubo nessas indústrias é uma coisa tremenda. Saem aquelas 

operárias e operários e tal, passam pelo negócio e aí quando chega num determinado ponto acende 

uma luz e aquele operário vai pra revista. Porque eles não podem revistar todo mundo, 3 mil ou 4 mil, 

não sei quantos mil operários. Aquela fábrica enorme! Eles não podem, né? Mas, fazem a 

amostragem. Eu disse: “É!” Ele disse: “Mas tem a dupla amostragem. Tem a amostragem técnica que 

é essa, que o equipamento vai dando de não sei quanto, de 50 em 50 ou de 100 em 100 e tal. E tem o 

equipamento de controle quando há qualquer desconfiança, tem um sujeito que fica aqui (ri) aperta 

um botão e aí o sujeito é fiscalizado. Eu digo: “Mas vocês são danados! Disse: “Não, mas é preciso. 

Porque não queira saber, é tesoura... porque numa fábrica dessas tem centenas, de pecinhas e tal, que 

são relativamente caras e que dão um prejuízo grande à empresa.” Bem, o que eu sei... 

 

CF- Mas e aí? Ele aceitou a  sua sugestão?  

 

FS - ...o que eu sei é que eu vim pro Rio. 15 dias depois ou 10 dias depois, recebi uma, um telegrama 

pra eu ir lá (??). Aí fui lá, o cara disse: “Olha! O sr. tem razão. Nós fizemos uma pesquisa de mercado 

e realmente havia uma necessidade grande de depósitos com essa capacidade de (buzina) 80, 100 

litros, que não existe no mercado. Com a falta d’água, de pessoal não vai criar... tem aquele depósito 

de metal, né, que estraga azulejo e isso e tal e pá.  (??) E eles aí fizeram. 

 

CF- Aí eles aceitaram então. Fizeram pro sr. 

 

FS - Aí eles aceitaram e fizeram esse depósito que... foi um sucesso... 

 

CF- Mas aí o Ministério comprava e distribuía, vendia ou isso era instalado nos locais onde se 

produzia sal? 

 

FS - Não. O negócio era subsidiado, né? Porque a indústria pagava exclusivamente o preço... 

histórico, digamos assim, no caso do...do... 

 

CF- A indústria cobrava o preço de custo, não é isso? O que ela gastava pra produzir. 

 

FS - Sim. O problema da indústria é um problema que eu não posso lhe dizer que (ri) eles cobrassem 

só o preço do custo. Eles certamente tinham margem de lucro, né? Qualquer coisa, a indústria. Agora, 

quando chegava no Ministério, era feito o cálculo... 

 

CF- Ah! Uma parte o Ministério financiava. 

 

FS - Não. O Ministério pagava à indústria totalmente o preço que a indústria cobrava. Esse material 

ia pro Ministério. Do Ministério, aí nós, que estávamos instalando o sistema de iodatação do sal do 

Rio Grande do Sul até o norte, Belém, Manaus, etc... Ia o nosso representante ou ia eu antes lá e tal. 

Havia a necessidade de 2, 3 ou 4 aparelhos desses. 

 

CF- Aí ia instalando... 
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FS - Aí... 

 

CF- ...mais... 

 

FS - ...ia um funcionário nosso com instrução (buzina) para instalar e movimentar aquele, aquela 

indústria e... e o equipamento de sal iodatado. Até que surgiu um episódio terrível. O José Lopes, um 

engenheirozinho desses. O rapaz... era um rapaz simpático! Tipo de galã. Um sujeito formidável! E 

ele era o meu instalador, né, de... Um sujeito de padrão, moço ainda... Era um negócio de combate, 

esse sujeito era um sujeito de combate. Tanto que foi ao Pará uma vez, negócio de namorada, 

quiseram dar, deram um tiro nele, isso, aquilo, pá. E até que surgiu esse episódio que me causou um 

certo aborrecimento. Ele recebeu instruções de ir pro Rio Grande do Sul, para instalar 2 ou 3 aparelhos 

lá e etc. (buzinas) E quando ele viajava, além desse equipamento, ele levava uma maleta, que eu tinha 

também essa maleta, com todo o equipamento para calcular o teor de iodato no sal. Que eu também 

projetei. Era uma maleta assim desse tamanho com uma (?), com os 4 reagentes... (grande barulho de 

buzina) Com tudo... o balão de (?), enfim, 4 provetas. Todo o material necessário para fazer o exame 

de sal iodatado com tanta eficiência como se fosse feito em laboratório. Era uma maletinha elegante 

e tal... 

 

WH - Era o laboratório itinerante. 

 

FS - É. Laboratório portátil. 

 

WH - Portátil. 

 

FS - É. Era chamado mesmo de laboratório portátil. Era um laboratório portátil. É pena eu não ter 

ficado com uma maleta dessa... 

 

WH - Pois é! 

 

FS - ...Era um negócio... Enfim... Bem, essa maleta... Ele viajava com essa maleta. Viajava, levava 

muitas vezes um vidro de... de... Como é esse material?... Eu sei que é um material pra... pra... fazer 

o exame de sal iodatado. É..., (buzina) eu não me recordo. Era uma... coisa violentíssima e tal, etc. 

Mas aquilo tinha que ir na mão, na cabine, porque eu sabia perfeitamente que esse material não podia 

ser embarcado com a bagagem pra ser despachado pela companhia. Em aviões de descompressão 

muito grande, um avião voando a 10 mil metros de altura e aquilo podia explodir. E ele saiu daqui 

pro Rio Grande do Sul, levando esse material na mala. Quando o avião estava a 10 ou 15 minutos de 

Porto Alegre, aí surgiu uma pane no sistema de freio do avião, da coisa e tal, etc. O que eu sei é que 

o avião desceu em Porto Alegre em emergência. Por causa desse rapaz que não tomou as providências 

de levar na mão. Mas antes tinha acontecido até uma coisa curiosa. Porque eu, dispunha de um talão 

de requisição de passagem e eu fornecia passagem pra ele e pra um outro funcionário, dentro dos 

padrões das exigências do Ministério. Que nessa época só funcionário de padrão “x” é que podia 

viajar de avião considerado classe 1, digamos. Tinha surgido esse avião novo, que era o Caravele... 

 

WH - Era o...? 

 

FS - Caravele. 
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WH - Caravele. 

 

FS - É. O Caravele era o avião número 1, que voava a 10 mil metros de altura, a mil e tantos 

quilômetros por hora e o diabo. (ri) Era o avião preferido de... de pessoa... 

 

CF- Mais moderno. 

 

FS - É. Do pessoal da SANITUR de padrão mais elevado. 

 

WH - A SANITUR preferia o Caravele. 

 

FS - É. Então... (ri) Claro! O sujeito viajar no Caravele... E eu mandava, claro, as instruções me 

permitiam. E eu aí disse: “Olha! Eu estou sem passagem aqui de avião.” De maneira que fiz um 

requerimento, um ofício, uma notificação à Seção de Administração para fornecerem passagem a ele. 

Não só fornecer passagem como fornecer as diárias, né, das diárias, etc. É, aquele lero-lero de sempre. 

E aí ele desceu e isso e tal, etc, quando deu 15 minutos depois ele subiu e disse: “Doutor, me deram 

essa passagem aqui.” Eu digo, ele disse: “Eu vou...” Ele certamente vai perguntar qual é o avião que 

eu quero viajar, não a administração do Serviço e sim a... a empresa aérea, e eu vou dizer que eu 

quero ir no Caravele. (ri) Eu disse: “O problema não é meu. O problema é seu e de quem lhe deu essa 

requisição, não é? Quem lhe deu essa requisição é que deveria ter tomado cuidado...” Porque a gente, 

nós colocávamos embaixo: passagem... 

 

WH - ...as passagens. 

 

FS - ...e isso e tal, de três não sei que, classe... Tinha um número, classe 2... Enfim... Disse: “Esse não 

tem nada disso.” Dito e feito. Ele foi pra companhia, chegou na companhia, o sujeito perguntou: “O 

sr. vai de quê e tal?” Ele aí disse: (ri) “De caravele.” De Caravele. Aí deram a passagem de Caravele. 

Voltando ao ponto inicial. Ele viajou, levou esse material de exame na bagagem. Surgiu esse 

problema... 

 

WH - Incidente, né? 

 

FS - É. Surgiu esse problema. E aí quando veio de manhã, eu chego no serviço, já estava um ofício 

lá. Um ofício não, um telegrama dizendo que o funcionário José Lopes estava... tinha que comparecer 

à polícia pra prestar uma série de depoimentos, etc e isso e aquilo outro. E eu fui ao diretor do Serviço, 

é claro! E o diretor do Serviço, que era... Como era o nome?... 

 

WH - Do Serviço da onde? 

 

FS - Sa... Do DNERu, diretor do DNERu. Pra notificar ele, né, o que tinha ocorrido pra não... Mas aí 

é que tem a coisa formidável. Modesto! Modesto de Souza. Carlos Modesto de Souza. Esse... 

 

CF- Que ano foi isso? O sr. lembra, dr. Fausto? Não. 

 

FS - Isso foi... Acho que foi em 60 e... 3, talvez, ou 62... 

 

CF- Hum, hum! Depois de 60, né? 
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FS - É. Foi depois de 60. 62. Eu sei que eu fui ao diretor, né, pra notificar ele: “Olhe, tá acontecendo 

isso, isso, isso... (barulho estranho) E nós temos que, bem ou mal, dar apoio ao nosso funcionário. 

Não sei qual é a situação dele lá.” E achei curioso, sabe o que o Carlos Modesto me... disse? Disse: 

“Olha, Fausto, há uma coisa curiosa nisso, porque serve pra fazer propaganda do nosso serviço.” 

Porque já se dizia que o Serviço não fazia nada e tal, etc. E num episódio desse... 

 

CF- Vai divulgar. 

 

FS - (risos) É. Vai divulgar. Eu digo: “É! Mas essa coisa não é tão simples...” Ele disse: “Ah, mas 

não tem importância! Eu vou telefonar pro Abdias, que era o diretor regional lá, pra dar todo apoio a 

ele, pra resolver esse problema.” Quando foi no dia seguinte, a coisa se complicou um pouco. E ele 

mandou me chamar novamente. “ Ah, Fausto! (?) e tal. Quem foi que autorizou ele viajar...” (ri) Aí 

ele voltou à estaca zero. O dinheiro do DNERu. Eu digo: “Quem autorizou foi o sr. fulano de tal.” 

Que era o chefe da Seção... chefe da Administração do DNERu. Que era um cargo importantíssimo. 

Ele disse: “Porque ele, eu perguntei a ele, ele disse que não.” Eu disse: “Se ele disse que não, ele tá 

mentindo. Chama ele aqui que eu quero ter uma conversa com ele.” 

 

CF- Aí ficou tudo esclarecido. 

 

FS - (ri) Aí o sujeito veio, eu dei um teco nele: “Mas como...? Quem foi que forneceu a passagem? 

Fui eu que forneci?” “Foi.” (voz ao fundo) Hem? 

 

M - Quer tomar o lanche agora? (pausa na gravação) 

 

FS - Mas não fui eu. Eu sei que ficou provado que tinha sido ele. Ele ficou numa situação terrível, 

né? Eu digo: “Eu não...n...não... não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Absolutamente. Tá aqui 

o ofício...” Eu já tava com o ofício na mão, pedindo a Anysio... Seu Anysio que era o chefe da... da 

Administração. Pra fornecer uma passagem, aí ele forneceu. Aí o rapaz foi lá, levando essa passagem 

aérea...” Eu digo: “Se me perguntassem, eu tivesse na situação dele, eu diria a mesma coisa. (ri) Que 

eu queria ir de Caravele.” Ele errou. Errou porque devia ter conhecimento que a cabine... de bagagem, 

o negócio de bagagem...  

 

WH - Não podia suportar, né? 

 

FS - Não, não é pressurizado. Não é pressurizada. De maneira que... 

 

WH - Agora, dr. Fausto, o sr. conseguiu então, pra gente fechar esse assunto, conseguiu então instalar 

esse equipamento em várias empresas...? 

FS - Quase todas as empresas! Quase. As únicas emp... 

 

WH - Esse equipamento ele era fornecido pelo Ministério, então era o Ministério da Saúde era que 

pagava e fornecia gratuitamente pras empresas? 

 

FS - Não. O Ministério da Saúde adquiria esse equipamento, pagava às indústrias produtoras do 

equipamento. 
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WH - Sim. 

 

FS - E as...as várias indústrias, as indústrias pagavam ao nosso empregado. O empregado trazia o 

recurso pra cá e nós então mandávamos fabricar outros equipamentos, como eu lhe disse no início,... 

 

WH - Ah! Entendi. 

 

FS - ...pra evitar que todas as vezes que você precisasse fazer equipamento, entrasse naquele 

procedimento de recursos e tal, etc. 

 

WH - Aí passava por fora, né, do Ministério? O... ficava só na campanha, né, do bócio. 

 

FS - É, é. É. Ficava só na campanha do bócio e a campanha... 

 

WH - A campanha mandava produzir mais...  

 

FS - ...mandava produzir mais...  

 

WH - ...e voltava... 

 

FS - ...voltava... 

 

WH - ...e instalava. 

 

FS - É, certo. E isso foi o grande êxito da campanha. Porque se hoje há dificuldade, naquela época 

existia a mesma dificuldade, o mesmo problema do indivíduo conseguir recursos pra realizar qualquer 

tipo de trabalho. Era uma coisa terrível! 

 

WH - Era uma dificuldade, né? 

 

FS - É. A não ser, uma das coisas que não existia dificuldade era adiantamento pra despesa de viagem. 

Isso eles pagavam. Mas o resto, era um problema danado! 

 

CF- Hum, hum! E isso foi importante também então, dr. Fausto, quer dizer, a origem da sua 

preocupação em tentar criar também esse sistema, foi uma forma de tentar tornar viável a instalação, 

né, da iodatação do sal. 

 

FS - É, é. Isso é. 

 

CF- Porque senão só tinham alternativas caras, né? 

 

FS - É, só! 

 

CF- Quer dizer, essa alternativa seria uma alternativa mais barata.  

 

FS - Muito mais barata! 
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CF- Era impossível..., né?... 

 

FS - É. Claro. 

 

CF- ...que fosse comprada. 

 

FS - É, só com esse sistema é que foi possível as pequenas e micros... 

 

CF- Pois é. 

 

FS - ...produtores de sal... 

 

CF- Conseguirem... 

 

FS - ...beneficiadores de sal, iodatarem o sal. Porque do contrário não tinham condições nenhuma. 

 

WH - Agora, esse sal iodatado ele foi distribuído em toda, em todo Brasil. Pra toda população, né? 

 

FS - Ah! Aí é outro problema, né? Porque surgiu a legislação. A legislação inicialmente estabelecia 

só (?). 

 

WH - É! 

 

FS - Nós provamos que era inteiramente impossível. Finalmente, pra não entrar em muito detalhe, a 

coisa evoluiu, avançou e eu cheguei... É pena eu não ter aqui os documentos, que eu... nas minhas 

conversas com o Instituto Brasileiro de Sal, provar a eles que essa iodatação do sal, mesmo na áreas 

onde, teoricamente, não houvesse necessidade de... acréscimo de iodo no sal, não traria nenhum 

prejuízo. Era indiferente e tal porque a quantidade de iodato era infinitesimal. E exatamente contrária 

da cloroquina. Daquele programa da cloroquina. Naquele programa da cloroquina, você tinha que ter 

um teor “x” de cloroquina, porque senão o insucesso estava imediato. Ao passo que o sal iodatado, 

mesmo que você, teoricamente ou com a prática, desse um teor abaixo das necessidades, tudo era 

lucro. Qualquer quantidade de iodato que você acrescentasse ao suplemento alimentar, era vantajoso. 

De maneira que não havia nenhum risco (buzina) em nós... (barulho de algo caindo) (?) (interrupção 

da fita) 
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Data: 11/05/1995 

 

 

Fita 19 - Lado A 

 

 

CF- Bom, vamos começar hoje a 10ª entrevista com o dr. Fausto Magalhães da Silveira. Hoje é dia 

11 de maio de 1995. Estão presentes: Wanda Hamilton, Cristina Fonseca e Cristina Barbosa. Bom, 

dr. Fausto, eu queria começar hoje, retomando a nossa última entrevista, que a gente começou a falar 

do DNERu. Conversamos uma série de coisas sobre o seu trabalho na campanha do bócio, né, eu 

queria retomar um pouquinho essa conversa e saber do sr. uma questão, quer dizer conversar com o 

sr. sobre o seguinte: como era vista essa estrutura de campanhas? Quer dizer, havia a campanha do 

bócio, uma série de outras campanhas em função de uma doença específica, né? Quer dizer, o que 

que o sr. acha dessa estrutura que foi montada, quer dizer, essa lógica de campanhas ela funcionou? 

Quer dizer, essa forma de combater as doenças através de campanhas foi uma coisa importante, 

eficiente pra Saúde Pública? 

 

FS - Para a época foi. Porque realmente dinamizou o combate daquelas endemias. Principalmente 

certas campanhas que tiveram um desenvolvimento grande. Exemplo: a campanha da... ... 

 

CF- Tracoma? 

 

FS - Tracoma. É, exato. De tracoma. Porque nunca se tinha sido feito nada visando especificamente 

o combate ao tracoma. De maneira que com a criação da campanha foi feito muita coisa importante. 

O primeiro coordenador foi o... Nélio Guimarães, né? Não é o Nélio Guimarães? 

 

CF- Eu acho que sim. Felipe Nélio Guimarães. 

 

FS - É. O Felipe Nélio Guimarães e depois o Celso Arcoverde, né? 

 

CF- É. Dr. Celso depois.  

 

FS - E o Felipe Guimarães era uma pessoa correta e interessado. Deixou a campanha quando foi 

nomeado  diretor do Instituto Oswaldo Cruz. 

 

CF- Hum, hum. 

 

FS - Logo depois ele faleceu, e o Celso assumiu a campanha e também era um indivíduo que tinha 

experiência de trabalho de campo, porque já tinha trabalhado muitos anos no Serviço de Peste. E ele 

foi muito útil para o controle do tracoma em todas as áreas endêmicas. 

 

CF- Essa...essa estrutura montada assim pra combater determinadas doenças, isso não atrapalhava as 

outras, as outras doenças que não estavam dentro, que dizer, que não tinham campanhas específicas 

pra elas? Isso não atrapalhava, não havia , se mantinha...? 
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FS - Não, porque as campanhas mais importantes, todas elas tinham verba específica. Apenas, 

dependendo do prestígio desse ou daquele coordenador, ele podia carrear certo recurso de um Serviço 

para o outro. Mas, ... 

 

CF- As outras atividades de prevenção ficavam prejudicadas, né? 

 

FS - Outra, outra campanha, digamos, que absorveu muito recurso, porque a pessoa era muito 

dinâmica, muito interessada e eu fazia crítica muito grande à essa campanha, era a campanha contra 

a verminose, né? Que se estendeu essa campanha contra a verminose, inclusive, até o final do DNERu, 

quando o... diretor era o Mourão Filho. O Mourão Filho foi diretor e o Mourão Filho quis dar uma 

ênfase muito grande à campanha aqui no Rio de Janeiro, porque tinha uma repercussão importante, 

mas ele usava muito o lado político. Mas ele era uma ótima pessoa! Eu fui muito amigo do Mourão 

Filho. Discutia esses assuntos com ele e enfim, compreendia, ria (ri), achava graça. Dizia: “Fausto, a 

gente tem que fazer coisas que agradem ao povo e tal etc...” De maneira que, eu sei perfeitamente 

que se não houver uma continuidade, se não houver uma melhora do padrão de vida dessa população, 

o combate à verminose vai ser praticamente inútil, não é? As pessoas continuam andando de pé 

descalço, continuam dentro daquele regime de vida... Mas,... 

 

CF- Mas ele defendia a campanha... 

 

FS - É, ele defendia. Defendia porque tinha interesse de aludir esse pessoal. E tem muitas coisas 

curiosas. Eu não quero entrar em muito detalhe nisso, porque tem gente morta e não pode se defender, 

não é? (ri) É desagradável o sujeito criticar os mortos. Os mortos não se critica. 

 

CF- E havia, dr. Fausto, me diga uma coisa, quer dizer O DNERu, ele, quer dizer, no próprio nome 

dele, né, quer dizer, Departamento Nacional de Endemias Rurais. Quer dizer, já tá dizendo que havia 

uma preocupação voltada pras doenças, né, rurais. 

 

FS - Que incidia em área rural. 

 

CF- ...nas áreas rurais. Havia uma distinção real entre o que se fazia nos  grandes centros urbanos e o 

que se fazia nas áreas rurais? Ou a preocupação era com as regiões onde havia maior incidência 

daquela doença? Havia esssa distinção dentro do DNERu? 

 

FS - Não. Havia distinção, mas para se ampliar o apoio à saúde da população da área rural, uma 

população que desconhecia inteiramente as medidas preventivas mais rudimentares. É claro que os 

técnicos davam ênfase maior às áreas rurais. Porque na área urbana, digamos, área urbana urbana de 

maior projeção era a capital dos Estados e as... cidades... 

 

CF- Vizinhas. 

 

FS - Um grande... Não, tem até um nome técnico aí, é... quando se fala em... num centro da capital. 

Isso aí a Saúde Pública do Estado era que atuava com mais propriedade e com o apoio, é claro, de um 

órgão que absorvia uma soma de recursos imensos, era o DNERu, podia proporcionar aos Estados. 

 

FS - Mas o DNERu então estava voltado realmente mais pras áreas rurais? 
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FS - Até certo ponto sim. E as áreas urbanas eram... 

 

CF- Ficavam a cargo dos Estados.  

 

FS - É, mais a cargo dos Estados. Mas essas áreas urbanas em Estados pobres como o nordeste se 

resumia, praticamente, a capital e uma ou duas cidades do interior. Não se podia dizer que o simples 

fato de ser sede de município, tivesse uma atenção maior da Saúde Pública do Estado, não existia. 

 

CF- É porque não havia recursos também, né? O próprio Estado também não devia ter muito recurso, 

né, no nordeste, né? 

 

FS - Eu não sei. Esse negócio de recurso é muito discutível. O que pode se dizer é má aplicação dos 

recursos que existem. Porque por menor que seja o recurso, desde que a pessoa aplica aquilo 

rigorosamente dentro da técnica... maior rendimento, sempre existe, não digo o suficiente, mas 

quantidade de recurso, de dinheiro, que não sei qual emprego melhor ou não, tavez pudesse fazer 

muito mais do que era feito. 

 

WH - No DNERu o sr. viu algum caso assim de que o dinheiro fosse desperdiçado e não revertesse 

em campanha ou era comum isso, esse uso de recurso indiscriminado? 

 

FS - É. Eu volto ao que eu falei há pouco. Se entrar detalhe, vou... criar problema pra pessoas que 

não podem se defender. 

 

WH - Hum. Tá bom! Mas assim em termos gerais, sem...sem... 

FS - Sim. Sim. Eu digo que sim. Muitos recursos do DNERu foi desviado pra outros interesses. 

 

CF- Porque o DNERu tinha um orçamento bom, pelo que a gente viu... 

 

FS - Tinha! Muito. Muito bom! 

 

CF- ...o DNERu tinha um orçamento bem grande. 

 

FS - O orçamento do DNERu era... E eu sempre dizia se o orçamento do DNERu fosse empregado 

100% dentro da programação correta, exata e tal, os benefícios seriam 10 vezes maior do que o que 

nós estamos colhendo. 

 

WH - Agora, dr. Fausto, a gente tocou num ponto interessante, né? Quer dizer, o DNERu, a criação 

do DNERu, centralizou todas as campanhas em um organismo só, né, comandada por um diretor, né? 

Quando... 

 

FS - Menos uma. Porque a Malária... 

 

WH - É, a Malária o sr. diz... 

 

FS - ...nunca... a Malária que representava u...uma fatia... ponderável, não se engrenou 100% no 

DNERu. Mas... 
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WH - Mas o resto todo... 

 

FS - ...o resto todo... 

 

WH - Inclusive algumas doenças passaram a fazer parte da lista de doenças, como o tracoma que não 

tinha, né, no caso o sr. falou. 

 

FS - É. Certo. 

 

WH - Mas o que eu queria lhe perguntar era o seguinte: centralizando, né, eu queria comparar antes 

com a... com os Serviços Nacionais, né, com a utilização de recursos, o Serviço, o sr. acha que por 

ser um Serviço dedicado a uma doença com um diretor, os recursos podiam ser aplicados melhor ou 

também tinha problema de utilização de recursos tanto nos Serviços como no DNERu? 

 

FS - Tudo depende da política que o governo e o próprio DNERu julgasse correta e tivesse autoridade 

e força pra executar. Eu não entendi direito a sua pergunta. 

 

WH - É. Vou lhe perguntar de novo. O sr. disse que no DNERu às vezes se utilizava o dinheiro não 

para os fins aos quais seriam... 

 

FS - Seriam destinados. 

 

WH - Tava destinado, né? O sr. acha que o fato de ter centralizado contribuiu pra que esse dinheiro 

fosse... mal utilizado, mal destinado, ou quando os Serviços funcionavam... Serviço Nacional de 

Febre Amarela, Serviço de Malária, enfim, Serviço de Peste... havia uma chance de aplicar melhor 

os recursos? 

 

FS - Havia chance de aplicar melhor. Isso não há dúvida. Agora, se eram aplicados melhor, eu digo 

que sim. Porque desses Serviços que você citou, que era realmente os que existiam, dos que existiam, 

o único que podia haver desvios era o Serviço de Malária. Porque os outros serviços: Serviço de Peste, 

Serviço de Febre Amarela, esses não. Eles sempre tiveram uma administração correta, competente e 

realizaram o máximo que naqueles recursos e os conhecimentos da época permitiam. Malária, pela 

sua grandiosidade, pela sua importância, pelo seu...sua repercussão, a soma de recursos era imensa, 

era monstruosa. De maneira que eu, eu nunca vivi dentro da Malária, apenas aqui e ali, via uma coisa 

ou outra, eu não posso especificar aonde, como ou porquê. Muitas vezes pode até haver uma 

justificativa, eu não sei. ... ... 

 

CF- Agora, deixa eu lhe perguntar só uma coisinha, dr. Fausto. Eh..., nessa mesma época, quer dizer, 

que o DNERu tá atuando, tá voltado pra determinadas doenças nas áreas rurais, o SESP também já 

tá, já se expandiu... 

 

FS - Deslanchado. 

 

CF- ... e também já tá atuando nas áreas rurais, principalmente. Porque o SESP vai estar voltado 

basicamente pras áreas ruruais, né? Havia algum tipo de trabalho, alguma cooperação, alguma troca 

entre os funcionários do SESP e os funcionários do DNERu? Se fazia algum trabalho em conjunto 

ou não? 
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FS - Não. 

 

CF- Eram trabalhos completamente isolados. 

 

FS - Completamente isolados. Completamente diferentes. Aliás não foi, não sei se foi na conversa 

anterior... 

 

CF- Não. Certo, o sr. já converssou sobre o SESP, né? 

 

FS - É, eu já tinha conversado sobre o SESP... 

 

CF- É porque nessa época o diretor do SESP era o dr. Henrique Maia Penido. Ele fica um tempão 

como superintendente do SESP, né? Ele assume em 54 vai até 63 como superintendente do SESP. E 

ele fala em alguns documentos que eu já li dele, ele fala muito dessa preocupação de atuar mais na 

área rural, mais no combate a...a... 

 

FS - Não. Na área rural, eu volto a repetir, porque o SESP errou, falhou... Falhou é modo de dizer, 

mas atuava em área restrita, né? Em micro áreas, em mini áreas, quer dizer, e fazia um serviço que 

não justificava o emprego daquele capital diante do desenvolvimento daquele município, daquela 

zona fisiográfica. Eu acho que eles atuavam na base de zona fisiográfica. Era uma zona fisiográfica: 

A, B ou C. Que representava o quê? Um...um décimo, um qüinquagésimo da área total do Estado. Se 

nós fossemos expandir... A minha discussão, conversa com o pessoal do SESP era exatamente essa. 

Eu não discuto a eficiência do SESP. Mas é inteiramente impossível gastar tanto recurso pra uma área 

tão miserável e tão pequena e sem plano de desenvolvimento da área. 

 

CF- E por que que o sr. acha que o SESP conseguiu se manter durante tanto tempo, porque na 

realidade o SESP só vai terminar com o governo Collor, né? 

FS - É. 

 

CF- Como é... Eu não consigo entender. Como o SESP consegue se manter durante tanto tempo com 

uma verba própria, com autonomia, né, como um serviço paralelo a outros serviços, né, dentro do 

Ministério, né? Por que que o sr. acha que isso aconteceu? 

 

FS - Aconteceu porque o SESP tinha amigos políticos de grande projeção. O SESP atuou em todos 

os Estados do nordeste, né? E, todo o político do nordeste, via nos recursos carreados pelo SESP e 

gastos no Estado, uma fonte de prestígio pessoal inclusive deles também, desses políticos. Muitos... 

E depois o SESP se expandiu para o sul, né? 

 

CF- Tem alguns convênios com o Estado. Ele faz, fez convênio os Estados no sul, né? 

 

FS - Com o sul. 

 

CF- É. 

 

FS - Com São Paulo também. 
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CF- São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná... 

 

FS - Rio Grande do Sul, Paraná... 

 

CF- ...vários convênios. 

 

FS - É. Isso tudo deu ao SESP uma estrutura, digamos, política muito importante que possibilitou a 

ele se manter durante todos esses anos, apesar das críticas que aqui, ali se pudesse fazer do SESP. 

 

CF- Quer dizer, esses vínculos políticos favoreciam que em Brasília se mantivesse um... uma verba 

destinada ao SESP, se mantivesse a estrutura do SESP isolada, autômoma, vinculada com o 

Ministério, né? 

 

FS - É. 

 

CF- Porque pela lógica ele tinha que estar dentro do Ministério, tinha que estar, quer dizer, 

formalmente até tava, né? Mas,... 

 

FS - É, certo. Mas na prática não. 

 

CF- ...na prática... não. 

 

FS - Isso não acontecia. E eles não tinham também muito interesse em freqüentar, em chamar o 

pessoal dos outros órgãos, principalmente do DNERu que era outro órgão importante, pra discutir o 

assunto, digamos válido, para a programação das suas atividades. Nunca! Muito bem tratado, eu que 

sempre fui uma pessoa acostumada a entrar nos Serviços, nas salas dos diretores, isso e aquilo... (ri) 

Sempre fui à sala de todos eles. Todos eles me atendiam muito bem, mas eu percebia que estavam 

atentos a qualquer coisa que pudesse criar uma situação desagradável ou isso... Não! Aquilo não 

ocorreu nunca. Sempre eu me comportei acho que bem e eles também comigo. Mas eu procurava 

saber inclusive, o que é que eles estavam realizando. 

 

CF- Mas não havia troca, né, entre os técnicos não? 

 

FS - Não. Isso não. 

 

CF- Agora, eles tinham... 

 

FS - De funcionário, do sujeito dizer: “Eu coloco a sua disposição tantos funcionários...” Eu não 

quero, não precisava daquilo. 

 

CF- Nem quando tinha campanhas na região que eles trabalhavam? 

 

FS - Sempre tiveram campanhas, mas eles... 

 

CF- Mas aí... 

 

FS - ...mas eles não, não queriam se misturar, digamos, com os outros órgãos. 
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CF- Agora, os...os funcionários, os técnicos do SESP, tanto os médicos, enfermeiros, engenheiros, 

eles tinham muito contato com a Faculdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo, né? 

 

FS - É. 

 

CF- Por que isso? Também é uma coisa que eu também não consegui entender. Eles faziam cursos 

de Saúde Pública na Faculdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo. Alguns técnicos ou 

superintendentes do SESP faziam palestras na Faculdade. Havia uma troca, né? 

 

FS - É, havia uma troca. 

 

CF- Com... mas só com a Faculdade de São Paulo. Né? 

 

FS - É, é. Não sei. Mas eu tenho impressão de como o pessoal do Ministério teve como base da sua 

formação profissional técnica aqui, o Instituto Oswaldo Cruz, (ri) pra não haver muita intimidade 

entre eles, eles iam escolher... 

 

WH - Muita mistura. 

 

FS - ...Muita mistura. Eles aí escolheram São Paulo e escolheram bem, né? Não há dúvida é que lá o 

Instittuto Oswal..., a Escola de Saúde Pública de São Paulo e o Adolpho Lutz que dava apoio, eram 

dois órgãos importantíssimos. 

 

CF- É. Mas isso reflete a intenção de se manter isolado, né? 

 

FS - É... 

 

CF- O sr. acha que tem uma....  

 

FS - Eles, se você perguntar isso a eles, eles vão dizer que não. Não é? Que não é... por acaso, é uma 

coisa que acontece, o pessoal todo quis ir pra São paulo e tal. Ia pra São Paulo. Não sei se eles tinham 

algum convênio, alguma coisa e tal. Acho que não. Porque os cursos lá de São Paulo sempre foram 

abertos a qualquer organização. O SESP nos Estados onde quisesse mandar seus técnicos fazer seu 

curso lá, nunca houve problema. 

 

WH - Mas os curso de São Paulo era reconhecido pelo Ministério da Saúde? 

 

FS - Era. 

 

WH - Pra pessoa fazer concurso e ser contratada?  

 

FS - Era. 

 

WH - Se tivesse um curso de São Paulo podia se propor a...a... 
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FS - Pelo menos em determinada época. Eu não sei se desde o início. Mas, a partir de determinada 

época... 

 

WH - Aí foi reconhecido. Quer dizer, o sanitarista podia ter um curso em São Paulo e fazer um 

concurso pro Ministério que era... 

 

FS - Concurso. É, é... 

 

WH - ...aceito. 

 

FS - Era aceito. 

 

WH - Não precisava mais ser o do DNS, né? 

 

FS - Não. 

 

WH - Agora, interessante, dr. Fausto, falando no SESP já que a gente entrou por esse caminho, eu 

queria até lhe fazer uma pergunta: essa idéia de municipalização que vocês levantam na...na... 

 

FS - 3ª Conferência. 

 

WH -  ...3ª Conferência. Ela entrava em choque com o SESP de alguma forma, com a estrutura do 

SESP? Era uma proposta que... criou algum tipo de reação desse grupo? 

 

FS - (tosse) Não sei se chegou a tal ponto. Mas que o SESP não demonstava grande simpatia, isso era 

evidente, né? Mas... 

 

WH - E o sr. acha, por quê? O sr. podia nos explicar. Porque eu não consigo ainda visualizar isso, 

não consigo entender muito bem. 

 

FS - Porque nessa conferência então, o...o elemento de mais dinamismo foi Mário. Mário foi o 

elemento propulsor dessa conferência. E o Mário era o maior crítico do SESP. Era uma crítica 

tremenda! Com... esse diretor que você fez referência... Como é o nome dele? Penido! 

 

WH - Penido. 

 

CF- Ah! O Henrique Maia Penido. 

 

FS - O Henrique Maia Penido. Depois o Pantoja, enfim... o Aldo Villas Boas. E ele era muito meu 

amigo, o Aldo e tal. Conversei muito com o Aldo. Porque o Aldo foi diretor também do SESP. 

 

CF- Foi (??). 

 

FS - É. O Aldo era muito meu amigo. Mas Mário era um espírito, um espírito crítico muito violento, 

né? Não que eles fossem inimigos do Mário, mas não gostavam! 

 

CF- Das críticas. 
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FS - Hem? 

 

CF- Não gostavam das críticas. 

 

FS - Não! Tinham um verdadeiro horror! (ri) De maneira que o SESP... 

 

CF- Dr. Ernani Braga também foi. 

 

FS - É. Ernani Braga. E o Ernani Braga era uma pessoa adorável. Conheceu ele? 

 

WH - Conheci. 

 

FS - Formidável! Foi muito meu amigo. Aliás era amigo de todos nós, né? Grande pessoa. 

 

WH - Mas eu dizia em termos de proposta, o que se... o que que iria assim, em termo de proposta de 

municipalização, o que que isso... significava pro SESP, né, essas propostas? E não só, quer dizer, 

claro que tinha uma briga, uma inimizade, entre o dr. Mário, por causa da... 

 

FS - Sim. Por isso, porque a proposta de municipalização em síntese era o quê? Era dar às unidades 

sanitárias dos municípios, o apoio necessário que elas pudessem sobreviver por elas próprias, pra 

poder ter continuidade, importância e capacidade de realização. Se SESP tinha em várias áreas de 

quase todos os Estados, municípios em que eles faziam envestimentos muito acima das possibilidades 

dos município, nem mesmo que esse município de uma maneira correta, eqüitativa, recebesse 

recursos dos Estados, iria ter um desajuste completo nos trabalhos do SESP ou então o SESP seria 

absorvido por essa nova estruttura. 

 

WH - Pelo município. 

 

FS - É. Pelo município e por essa organização de municipalização do Serviço de Saúde dos 

municípios. 

 

WH - Agora, é interessante né, dr. Fausto? Porque ao mesmo tempo essa... essa proposta é em 63, né, 

é alguns anos depois que se cria o DNERu, quer dizer, que se centraliza mesmo né, as campanhas 

dentro do Ministério. Como é que repercutiu essa proposta dentro do Ministério da Saúde? É uma 

coisa... 

 

FS - Repercutiu bem. 

 

WH - ...que se debatia, se aceitava? 

 

FS - Não... não se repercutiu mal porque o objetivo era de pelo menos se estender esses serviços de 

Saúde Pública a municípios até então totalmente abandonados. Com a criação do DNERu dando um 

poder de fogo, poder econômico a um órgão do Ministério, criou-se condições de realizar alguma 

coisa no interior. 

 

WH - É, porque era uma proposta, talvez... não sei... 
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FS - Ambiciosa? 

 

WH - Não, não é ambiciosa.  Quer dizer, talvez eu não esteja correta. Mas, se por um lado o que a 

gente observar no Ministério é centralização de serviços, né, essa proposta era uma proposta 

descentralizada, né? De jogar pro município o papel de... controle de doenças, tratamento de doentes, 

enfim... Não seria isso? 

 

FS - Certo. Não porque o DNERu, seria uma semente. Você criando atividades nesses municípios 

com o controle do DNERu, você estava jogando uma semente capaz de florescer, de evoluir, de 

avançar. E já existindo aquilo, seria mais fácil o Ministério ter contato com esse município onde eles 

estavam realizando determinada atividade e desenvolver aquilo com maior responsabilidade por parte 

dos órgãos municipais. Era um grupo, pelo menos entendia assim. O que pensava... 

 

WH - Quer dizer, não havia um...um... 

 

FS - Um choque? 

 

WH - ...um choque de propostas? 

 

FS - Não. 

 

WH - Pelo contrário. 

 

FS - Muito pelo contrário.  

 

WH - Ah, tá! 

 

FS - Muito pelo contrário. Tanto que nós quando atuávamos nos municípios, sempre procurávamos 

elementos do município pra nos dar apoio na realização de certas tarefas. Desde as mais simples, 

como por exemplo: Serviço de Viscerotomia... a Febre Amarela não podia realizar com pessoal 

próprio o serviço de viscerotomia em centenas e centenas, não só de municípios como em distritos. 

Principalmente em distrito e aí nós aproveitávamos elemento local, dos locais, para realizar esse 

serviço e pagávamos por produção. Bem ou mal, abria uma janela pra possibilidade de fixarmos uma 

unidade por mais modesta que seja. Não só no município como num distrito desses municípios pobres. 

A situação é... difícil. Não vê hoje? O que é que eles estão fazendo? Eles criaram, tão realizando? 

Não sei. Eu não sei. 

 

WH - O sr. diz o quê? No projeto de municipalização? 

 

FS - É. Ninguém sabe, né? Está evoluindo esse projeto de municipalização? Não sei. Por que não está 

evoluindo? Talvez seja porque eles não queiram transferir os recursos todos para os municípios? Pode 

ser. Porque ele tem o pão, na mão, pra dar o castigo. Mas quando o sujeito não tem mais esse pão, 

(ri) não tem mais possibilidade de exercer pressão nenhuma. E aqui no Brasil não é a importância de 

um órgão criado dentro de uma perspectiva válida, que vaai dar prestígio ao chefe. Não é. Nunca foi. 

Não sei quando será. O indivíduo vale mais pelo recurso que dispõe na mão, pra prestar favor, pra 

prestar... Não, muito difícil! Vamos ver se já tem alguém que faz. (ri) É um idiota perfeito é capaz. 
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WH - O atual ministro? 

 

FS - É. (?).  

 

 

Fita 19 - Lado B 

 

 

WH - Dr. Fausto! A gente queria falar um pouco agora do seu trabalho nos cursos. O sr. deu cursos 

sobre Bócio Endêmico, né? 

 

FS - É.  

 

WH - ...Quando o sr. tava trabalhando com, acompanhando a campanha. E a gente queria que o sr. 

contasse um pouco essa experiência, né, nos cursos que o sr. trabalhou, o sr. deu. O sr. deu curso em 

Belo Horizonte, né? 

 

FS - É. Exato. É que eu era um professor do tópico do Bócio Endêmico. (ri) Era importante. De 

maneira que levei ao pessoal que fez o curso durante essa época, a experiência que nós tínhamos na 

campanha. Se resumia em quê? Primeiro: como nós já tínhamos dado início ao programa de iodatação 

do sal, tínhamos que olhar não só a parte, digamos, técnica do Bócio Endêmico e aquilo que nós 

realizávamos na prevenção do bócio. Porque a prevenção do bócio não se resume exclusivamente na 

iodatação do sal. E eu sempre disse que uma das coisas mais importantes era o acompanhamento ou 

a repercussão da iodatação do sal em áreas endêmicas. Para saber como essas áreas endêmicas 

estavam reagindo à iodatação. De maneira que nós realizamos inúmeros inquéritos de reavaliação do 

uso do sal iodatado em diversas áreas. Pra quê? Primeiro pra sabermos se aquela medida profiláctica 

estava realmente dando resultado. Segundo pra saber o porquê dessa e daquela região, a incidência 

tinha baixado de uma maneira mais expressiva do que em outras. É muito longo, vou resumir aqui 

numa conversa, tudo que nós assimilamos durante esses inquéritos de avaliação. E chegamos à 

conclusão: 1º- o teor de iodato que nós acrescentávamos ao sal, não criava nenhum problema para as 

pessoas que não tinham necessidade de um suplemento de iodo. Isso era um dado importante porque 

nós não podíamos, digamos, iodatar um sal que ia ser consumido, geral, universal, como se diz 

geralmente, com essa preocupação. De maneira que nós fornecemos a menor quantidade de iodato 

necessária ao bom funcionamento da tireóide, que era de 10 miligramas de iodo por quilo de sal. Se 

nós olharmos a repercussão em vários Estados e nos determos um pouco aqui no Rio de Janeiro, nós 

vamos verificar que o Rio de Janeiro foi, digamos, o Estado aonde a repercussão foi mais eficiente, 

evidente. Por quê? Aliás eu acho que isso nós já conversamos um pouco. Porque o Rio de Janeiro, 

teoricamente, não deveria ser uma área de Bócio Endêmico. Por vários motivos, né? 

 

CF - Hum, hum. 

 

FS - ...beira do mar, uma alimentação que era colhida em...em terrenos com teor de iodo  razoável e 

o Rio não era tradicionalmente uma área de Bócio Endêmico. Mas o que foi que ocorreu aqui no Rio?  

Com a valorização dos terrenos aqui, a nossa agricultura foi eliminada, foi expulsa daqui. O Rio de 

Janeiro passou a receber não só a água, como alimentos de áreas altamente bocígenas. Minas Gerais, 

o leite vinha de Minas. As verduras, isso, de São Paulo, de áreas endêmicas, falta de iodo, etc... E aí 
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começou a surgir o bócio aqui. Era um bócio, digamos, de muito pouca expressão. Mas, estava 

avançando. De maneira que com esse suplemento de iodo foi o suficiente pra restabelecer a situação 

anterior. De maneira que a diminuição do bócio aqui, enquanto que do início da campanha era de 21, 

mais ou menos, por cento da população, baixou em 1.300 pra 4. De maneira que se tornou uma coisa 

perfeitamente válida. E nós estudamos muito isso e chegamos à conclusão que ninguém pode discutir, 

dizer que não foi isso, porque foi. Primeiro porque os inquéritos foram realizados por equipe que não 

pertencia ao nosso grupo. Era um grupo estranho. 

 

WH - Quem fez...? 

 

FS - Hem? 

 

WH - Que grupo que fez esses inquéritos? 

 

FS - O grupo que fez o levantamento das áreas bocígenas do país pra DOS. 

 

WH - Ham! Quem era esse grupo? 

 

FS - Esse grupo era o Pedro Borja, era o Valter Silva... era... Não sei se o Josué orientou alguma coisa, 

o Josué de Castro, não... 

 

WH - Eles não eram do DNERu, né? 

 

FS - Não. Não eram do DNERu. 

 

WH - Eram um grupo de fora. 

 

FS - É. De fora. 

 

WH - Quer dizer, eles fizeram aquele primeiro levantamento e depois... 

 

FS - É. Foi esse levantamento. 

 

WH - ...fizeram o inquérito pra ver o impacto da, do sal iodatado. 

 

FS - Quem fez o impacto... fomos nós. 

 

WH - Ah, tá! Entendi. Quer dizer, esse segundo inquérito já pra confirmar... verificar se... 

 

FS - É. Sim. Mas não fizemos com essa preocupação. Isso é que é curioso. Nenhuma preocupação 

nós tínhamos em que desse esse resultado espetacular. Mas, foi uma coisa evidente, ninguém pode 

negar. Mesmo porque existiam outros órgãos que podem servir de controlador da situação, digamos, 

pessoal que é uma das coisas mais importantes é o recrutamento pro serviço militar. Porque o bócio 

é considerado uma causa de impedimento, né? O sujeito que tem aumento da glândula tireóide, fica 

isento do serviço militar. E o exército, já naquela época, fazia anualmente... Isso já es...estrapolando 

a coisa não só aqui pro Rio de Janeiro mas pra todo país. E eles fazem 1 milhão... faziam, hoje deve 

ser muito mais. Pelo menos, (ri) porque tudo tá tão diferente. Mas era um milhão, um milhão e cem 
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de exames pra recrutar o pessoal pro serviço militar. E a causa... que mais afastava era o Bócio 

Endêmico. 

 

WH - Nossa! Interessante. 

 

FS - É. Interessante. E eu fiz tudo pra me articular com o pessoal do exército e fiz inclusive alguns 

trabalhos com o exército, para sabermos da possibilidade do nosso acompanhamento. Fica muito 

difícil, né? Porque eles tinham dezenas e dezenas de pessoal espalhado por todo esse país e tal. O 

máximo que nós podíamos ter, e já era muito, era termos o resultado dos exames para o recrutamento 

militar. ... Bem, mas se trata então do negócio do bócio... 

 

WH - A gente tava falando dos cursos, né? 

 

FS - Hem? Dos cursos. 

 

WH - Dos cursos que o sr. ... 

 

FS - É, o curso. Sim, além disso o curso... nós... faríamos uma exposição do problema do bócio aqui 

no país. Apresentávamos, digamos, o sal iodatado. E apresentávamos o nosso laboratório portátil e 

fazíamos os exames de sal iodatado... da presença. E a todos eles eu pedia pra levar às suas pensões, 

às suas casas, 50 gramas de sal e nós fazíamos lá... 

 

WH - Pra medir a... 

 

FS - É, pra medir o teor de iodato. 

 

WH - Quer dizer, eu...eu... tenho a sensação de que esses cursos também eram uma forma até de 

divulgar esse trabalho, né, de vocês? Porque era uma coisa nova dentro do Ministério, né? 

 

FS - É. Era uma coisa nova. 

 

WH - Esse tópico de Bócio Endêmico ele existia antes nos cursos ou foi, começou a ser dado nesse...? 

 

FS - Não. Não. Começou depois que surgiu o DNERu. 

 

WH - Ah! 

 

FS - Depois que surgiu o DNERu é que... Tanto que quando eu fiz o curso de Saúde Pública, ninguém 

fez nenhuma referência ao problema do Bócio Endêmico. Se foi feita alguma referência, eu ia 

passando... 

 

WH - Passou assim, desapercebido. 

 

FS - ...sem... sem grandes preocupações. Mas, eu... 

 

CF- Quer dizer que essa... Deixa eu ver se eu consigo entender direito. Quer dizer essa...essa área de 

endemias ru...rurais, que e...era ministrada nos cursos do Departamento Nacional de Saúde, com a 
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criação do DNERu ela  sofre uma reformulação. Quer dizer, o curso sobre endemias rurais dentro do 

curso do Departamento Nacional de Saúde, ele era de um jeito e depois que criou o DNERu ele 

passa... passa a ser uma outra coisa? Não? 

 

FS - Não. Não. O curso do Departamento Nacional da Saúde, o curso de Saúde Pública, é um curso... 

 

CF- Sim. Separado. 

 

FS - ...inteiramente separado. E tinha a sua organização, as suas disciplinas, os seus estágios. Enfim, 

um curso... 

 

CF- Esse...esse... 

 

FS - Esse curso do DNERu, era um curso pra formação do pessoal que trabalhava no DNERu. 

 

CF- Só no DNERu. 

 

FS - Só no DNERu. Não era aberto a... 

 

CF- A outras pessoas do próprio Departamento Nacional da Saúde não? 

 

FS - Não. Não, não. 

 

CF- Só, só pros técnicos do DNERu. 

 

FS - Só pros técnicos do DNERu.  

 

CF- Ah, tá! Quer dizer, na realidade ele começa com o DNERu então, né? ... 

 

FS - É. Começa com o DNERu.  

 

CF- Quer dizer, existe quer dizer a partir do momento que o DNERu é criado... 

 

FS - É. Começa com o DNERu. De maneira que eu fui, durante alguns anos... E mesmo depois quando 

eu saí do DNERu, quando veio a revolução, porque não podia exercer nenhuma atividade, foi indicado 

o dr. ... Me esqueci. O que eu sei é que ele me procurou e me disse da dificuldade dele em dar o curso 

e ele me convidava para... 

 

WH - Ele era o quê, dr. Fausto? Ele era, organizava... Era ele que organizava o curso de Endemias 

Rurais?  

 

FS - Não. Ele foi convocado para dar essa parte... Eu... procurando meus papéis, é isso que eu vou 

dizer do mundo dele. Era até do Rio Grande do Sul. Um médico muito agradável, muito amigo e tal. 

E sabia da minha situação dentro do DNERu. Eu fui, eliminado do curso. E no ano seguinte, em 1964 

mesmo...houve o curso. E esse médico foi convocado para dar a parte referente a Bócio Endêmico. 

Como ele tinha pouca experiência (ri) ou praticamente nehuma experiência, ele se viu um pouco 

perdido. Aí me procurou e disse: “Olha Fausto! Tá acontecendo isso, isso e isso..”  Eu digo: “Eu tô 
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inteiramente à sua disposição.” Disse: “Mas acontece...” Não deixei nem ele concluir pra ele não ficar 

numa situação chata. “Mas acontece que eu não posso ser indicado e tal, etc por isso. E acontece 

também, que você não pode dar projeção dizendo que fui eu que dei no seu lugar e tal. Tudo isso tá 

muito bem. Mas como meu interesse maior é que a campanha de Bócio Endêmico continue sem sofrer 

nenhuma solução de continuidade, eu estou inteiramente à sua disposição.” De maneira que eu fui 

com ele pra Belo horizonte e isso e tal. Ele simulava o negócio e tal: “Fausto aqui, que tem 

experiência...” (ri) Terminava o que tivesse. Ele: “É isso e aquilo e tal, o Fausto e tal...” E eu... 

 

WH - E o sr. ficou como um assessor, como monitor informal, né? 

 

FS - É, um monitor informal, (ri) oculto pela figura dele, né? (risos) Inteiramente oculto. Mas nunca 

criei dificuldade nem fiz propaganda sobre isso. Muito pelo contrário! Eu achei ótimo! Né? Não tinha 

interesse então de... 

 

WH - Agora, dr. Fausto, esse...esses cursos, né,... de endemias rurais, esse curso de Bócio Endêmico, 

né, ele... revertia em alguma... Ou seja, os alunos desse curso, eles se interessavam e revertiam em 

ações concretas em relaçào à campanha por exemplo? Eles iam trabalhar no Bócio Endêmico ou eles 

tinham possibilidade de ir conhecendo a doença já e a forma de tratamento de trabalhar ou fazer 

alguma coisa concreta pra que, na área onde eles estivessem que isso revertesse... 

 

FS - O objetivo era esse. 

 

WH - Era esse. 

 

FS - É. O objetivo desses cursos era convocar os elementos dos vários Estados que trabalhavam 

naquele setor para ter um conhecimento mais especializado, mais técnico, etc, e quando do retorno 

pudessem realizar a coisa com mais eficiência. Era exatamente esse objetivo. 

 

WH - E concretamente pro bócio, isso reverteu em alguma...  

 

FS - Houve, uma melhoria. 

 

WH - ...melhoria. 

 

FS - Houve. Até certo ponto sim. Não era um curso, digamos, aberto, a todos os funcionários do 

DNERu, porque aí era um tumulto, (ri) eram centenas de pessoas. Não. Era exclusivamente para os 

médicos que em diversos Estados trabalhavam naquele setor. 

 

CF- Hum. Quer dizer, então aí... aí os...os módulos dos, do curso obedeciam, esses módulos 

obedeciam às campanhas do DNERu. Quer dizer, ele tinha um módulo sobre o bócio, tinha sobre 

tracoma, tinha... 

 

FS - Era. É, é, é... E assim sucessivamente. 

 

CF- Voltado pros técnicos que trabalhavam no tracoma... 

 

FS - É. É. Voltado pros técnicos... 
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CF- ... com Bócio Endêmico. 

 

FS - É. E eu achava muito certo isso, não é? 

 

CF- Hum, hum. Era uma forma de aprofundar, né, os conhecimentos na área. 

 

FS - É, o conhecimento... e aquilo eles transmitiam aos outros o conhecimento que eles pudessem 

adquirir. 

 

CF- Ia criando uma especialização mesmo, né? 

 

FS - É. ... ... 

 

WH - Das pessoas que fizeram o curso nenhuma se interessou em trabalhar diretamente em campanha 

do Bócio Endêmico? 

 

2FS - Vários! Vários ficaram trabalhando em seus respectivos Estados como respeonsáveis pela 

campanha naquele Estado. Inclusive, chefes de Serviço. Eu me recordo perfeitamente que do Rio 

Grande do Sul era o Abias, Abias (?), quem veio. (ri) Ele era meu amigo e tal, eu digo: “Mas é muita 

honra, muita importância aqui e tal, etc...” Pessoa muito agradável. Já morreu ele. Era... do Piauí. 

Piauí? É, era do Piauí. Mas já estava no Rio Grande do Sul há anos. Tinha casado lá no Rio Grande 

do Sul, etc. O que eu sei é que eu fui uma vez lá e tal. Cheguei lá no Serviço ele não estava na sede 

de Porto Alegre. Disseram: “Não, ele foi lá pra...” Não sei se São José do Rio... Uma cidade lá do 

interior. Ierexim. Acho que era Ierexim. Ierexim. Eu aí fui pra Ierexim atrás dele. No dia seguinte, 

peguei o carro, fui pra lé e etc. Fui pro hotel. Às 10 horas, 9 e meia, 9 horas, 9 e meia, eu fui lá pro 

grupo escolar. Quando chego no grupo escolar... Ele não sabia que eu tinha chegado! Chego lá, (ri) 

tava ele em atividade fazendo um levantamento de Bócio Endêmico. Eu aí me ajoelhei e disse: (risos) 

“Não pode isso tá havendo...” 

 

WH - Maravilha. 

 

FS - É. “Não sabe a alegria que você tá me proporcionando.” Ele riu, achou graça... Só mesmo 

ajoelhado, pedindo... graça... 

 

WH - Quantas pessoas trabalharam, chegaram a trabalhar nessa campanha, dr. Fausto? Pra gente ter 

uma idéia assim do impacto em termos de, recursos a gente mais ou menos já falou, né, de pessoal 

que se envolveu nessa campanha. 

 

FS - Peraí, 20, 25 Estados...13, vai... Umas... umas 70 pessoas. Eu tenho um pecado, é de ter nomeado 

ninguém para a campanha. Nunca nomeei nenhuma pessoa. Todos os diretores diziam: “Fausto, você 

não precisa!” Não. O DNERu tem tanta gente, tanta gente, de maneira que eu prefiro selecionar o 

pessoal... 

 

WH - De dentro. 
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FS - ...que tenha realmente interesse, que queira trabalhar na campanha do que contratar aqui no Rio 

ou em Brasília. Não, no Rio. 10, 15, 20 pessoas, espalhar por esses Estados... (ri) Isso é uma loucura! 

É mais uma despesa inútil. De maneira que eu sempre dizia: “Esse pecado de contratar gente 

exclusivamente...” Porque quando você contrata você passa a ser o deus, né, ou a pessoa importante, 

não sei o que e tal. E isso eu não fui. (ri) Esse prestígio a custa de nomeação, gente, eu nunca... 

 

WH - É. Normalmente as campanhas contratavam pessoas de fora, né? 

 

FS - Contratavam! Muita gente. O...o DNERu foi se... inflando, né, de gente, de pessoal, a custa de 

atividades que surgiam e que os responsáveis, os chefes, julgavam necessário contratar tantas pessoas 

e...  

 

WH - Agora,... 

 

CF- Deixa eu só lhe perguntar, só uma coisinha sobre os cursos pra gente, que a gente  vai passar pra 

outra coisa. Quanto tempo esses cursos duraram, dr. Fausto? Quer dizer, o sr. participou desses cursos 

sobre bócio durante muitos anos, quer dizer,... 

 

FS - É. Pa...participei muitos anos. 

 

CF- Durante quantos anos o DNERu deu esse curso? 

 

FS - Não sei. Olhe... na minha época, uns três ou quatro. Depois ainda continua talvez uns três, não 

sei. 

 

WH - Três ou quatro anos? 

 

FS - É. 

 

WH - Esse curso era anual, né? Todo ano tinha? 

 

FS - É. Anual. Todo ano. ... ... 

 

WH - O sr. foi assistente técnico do diretor do DNERu, na época do dr. Celso? 

 

FS - Fui. 

 

WH - Como é que era esse trabalho? O sr. deixou a campanha do bócio pra ser assistente ou manteve... 

 

FS - Não! Mantive. Isso tudo... são nomes, né? Assistente técnico, diretor disso, diretor daquilo e tal... 

(risos) São rótulos, né? São rótulos mas, de qualquer forma dá ao funcionário a intimidade com o 

diretor. (ri) Também não quero... afastar isso. O sujeito tem acesso livre ao gabinete do diretor e tal, 

etc. Não tem luz vermelha que impeça a entrada dele. Ele tem essas regalias, essas vantagens. O Celso 

como sempre foi... Porque eu era chefe... Como é? ... da Seção de Profilaxia da Divisão de Profilaxia 

e não sei que... (risos) É um negócio meio estratosférico, mas exercendo sempre a minha atividade, 

digamos, aí no Bócio Endêmico, (ri) de conselheiro do diretor e tal... Até que o Celso resolveu me 

convocar pra ser... E que não tinha mal, porque o...o... DOS, nessa época, era “FG”, função 



 

 

 
 

316 

gratificada. Era mesmo. A função gratificada que eu tinha na minha posição de assistente e tal, era a 

mesma de assessor... 

 

WH - De chefe da, da cam..., do... de Seção de Epidemiologia da Divisão... Era o mesmo? 

 

FS - (ri) É. Era a mesma. 

 

WH - A mesma quantia, digamos. 

 

FS - A mesma quantia e tal. Mas, de qualquer forma, era um cargo que tinha, digamos, pode ser que 

quando o sujeito viajava, talvez tivesse alguma importância. (ri) Mas eu nunca senti essa importância 

de ser... assessor técnico do, ou assistente. Porque depois isso foi convertido em assessor técnico. 

Mas, o Celso é aquela figura que você conhece, não é? Um sujeito extrovertido e pá, (ri) brigador, o 

diabo e tal... Não sei se contei a ela... O Celso deixou o DNERu. Se demitiu, brigou com o ministro. 

Porque eu não estava aqui. Porque se eu estivesse aqui eu agüentava ele. Ele não teria feito... 

 

CF- O sr. não teria deixado... 

 

FS - Hem? 

 

CF- O sr. teria controlado isso. 

 

FS - Teria controlado. Porque foi uma safadeza que fizeram com ele, (ri) ele mordeu uma isca e se 

esborrachou. Não se esborrachou porque entendeu aquele jeitão dele, né? Foi o Bustamante. Que era 

também nosso amigo. Que era o diretor do negócio da Malária. Tudo foi por causa da Malária, do 

DNERu, o diabo e tal. 

 

CF- É. Ele nos contou quando nós fizemos a entrevista com ele. 

 

FS - (ri) Ah, ele contou é? Como foi que ele contou? 

 

CF- Ele contou com os mínimos...  

 

FS - Detalhes. 

 

CF- ...Mostrou toda a documentação, ele deixou tudo guardado... 

 

FS - É? Porque em síntese foi isso. O Bustamante entrou... Não, não era de entrar em briga. O ministro 

é que se desgostou do Bustamante.  Ele começou a fazer certas exigências e isso e aquilo outro. Como 

o Bustamante era muito amigo do Celso... E nosso também! Era muito meu amigo. Em vez de ir ao 

ministro ou pedir exoneração, não. O que fez? Escreveu... O Celso não lhe disse não? Escreveu uma 

carta pedindo exoneração e entregou ao Celso, (ri) pro Celso depois de debater com o ministro, 

entregar ao ministro aquela carta. Não foi isso que ele te disse? (ri) Uma coisa maquiavélica, né? O 

sujeito sabendo como é o Celso e amigo do Celso, etc... Porque o Celso ia fazer um escarcéu danado 

lá com o ministro, né? (ri) Dito e feito. Ele foi com aquela carta no bolso e isso e aquilo. O ministro 

abriu o assunto e ele: “Pá, etc...” Foi solidário com... 
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WH - Com o Bustamante. 

 

FS - (ri) ...com o Bustamante. As coisas do Bustamantes, etc. Aí o ministro: “Pois eu vou demitir...” 

E ele: “Mas o sr. não precisa demitir não. Tá aqui a carta dele e tá a minha carta também pedindo 

exoneração.” Ele aí levou logo as duas cartas (?). Quando eu cheguei aqui eu estava... 

 

CF- Aí já tava tudo... (ri) 

 

FS - É. Eu tinha, eu tinha ido a... a... Rondônia. Acho que era. Eu tinha ido a Rondônia. E com aquela 

preocupação, eu digo: “O negócio lá tá pegaando fogo.” Cheguei lá em Rondônia já era uma situação, 

um impasse criado pelos dois. O sujeito lá que se dizia amigo do... Jânio Quadros, né? É o Jânio, né? 

 

WH - É. 61? 

 

FS - É, é. É o Jânio. (ri) Esse sujeito se dizia amigo do Jânio Quadros e que tinha sido desacatado 

pelo chefe do DNERu lá de Rondônia. Situação chata, né? Eu chego lá em Rondônia, vou pro hotel. 

Era o único hotel de certa classe que pertencia até ao Estado, mas era administrado pelo sujeito. 

Quando eu estou lá jantando, aí chega aquele sujeito, (ri) aquela importância danada... aí me diz: 

“Doutor, o sr. veio aqui pra resolver o meu problema junto a esse chefe inexpressivo...” (ri) Aí 

esculhambou logo o nosso diretor lá. Eu digo: “Quem é o sr.?” Ele disse: “Eu sou fulano...” “ Eu 

ignoro a sua pessoa. Não tenho nada a  lhe dizer. Não tô entendendo!” Ele ficou inteiramente 

desorientado. Porque ele pensava que eu ia dizer: “Ah! Senta aqui! E isso e tal...” Acalmar ele. Eu aí 

fiz um (?), né. Exatamente o contrário. Disse: “Eu...” De fato tinha ido lá pra saber detalhe junto ao 

diretor nosso. O que era que tava acontecendo. Mas como ele apareceu com aquela arrogância, eu 

digo: “Não. Você tá enganado. Só vim aqui em viagem de rotina. Eu sou assessor do diretor, assistente 

do diretor. Tô sempre viajando e por acaso cheguei aqui hoje. (ri) Mas, não tô nem...” “Não! Porque 

houve isso e aquilo outro...” Eu digo: “O sr. quer saber de uma coisa? Eu amanhã vou conversar com 

o chefe e vou saber a coisa com detalhe.” (???) se ausentado. No dia seguinte, conversei com o diretor, 

com o chefe lá. Esse sujeito era um prepotente danado. O diretor tinha convocado ele e a família dele 

pra fazer exame de sangue, negócio de malária, etc. E ele queria que entre outras coisas o exame fosse 

feito lá na casa dele...  (ri) O sujeito não pode sair da sua rotina pra atender um sujeito que é... não há 

necessidade... 

 

CF- Se achava importante de mais, né? 

 

FS - (ri) É. A importância, numa cidade como aquela, todo mundo sabia, aí o sujeito... Vamos ver se 

era Áureo. É Áureo não sei que. Eu digo: “Não, você fez muito bem. Eu faria a mesma coisa.” (ri) 

(??) tal, etc. Esse sujeito ficou louco comigo. Porque depois ele foi lá no hotel, digo: “Mas não é nada 

disso que o sr. tá falando. Ele agiu de acordo com as normas do Servico, ele não pode se afastar 

daquilo, não pode atender...” Resultado, isso não deu em nada porque o prestígio que (ri) ele se dizia 

junto do Jânio não era esse, que ele alardeva, né, porque se fosse eu chegava aqui o sujeito me dava 

um chute... 

 

CF- Imagina. 

 

FS - ...E aí: “Vamos ver o que é que é?” (risos)  
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WH - Mas a questão é que quando o sr. voltou o dr. Celso não era mais... 

 

FS - Ah, não! Não era mais. (ri)  

 

WH - ...diretor do DNERu. E o sr. continuou como assistente técnico? 

 

FS - Continuei. 

 

WH - Quem foi depois dele? 

 

FS - Depois dele, foi aquele médico lá do... de Minas gerais. 

 

WH - Ah, dr. Amílcar? 

 

FS - Não. 

 

WH - Amílcar Viana martins? 

 

FS - Não, não... Foi interino. Nunca... Passou 7 meses como interino. Era um médico de interior. Não 

sei porque ele foi convocado pra ser diretor. E eu... apresentei minha carta... Disse: “Não, Fausto! 

Você... Eu tenho que ter um apoio aqui, você é uma pessoa que...” Também não era pelo fato do 

Celso ter deixado que eu ia deixar. Porque também não tinha o porquê  de deixar. Não sei se o Celso 

ficou... Acho que não! Não ficou. De modo que eu aí... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 20 - Lado A 

 

 

WH - Perdão, o sr. falava do novo diretor de... 

 

FS - Do DNERu. 

 

WH - ...do DNERu. E tava contando... que o pessoal se divertia porque... 

 

FS - O pessoal se divertia porque, ele era um médico do interior. Ele morreu um sujeito... até 

agradável e isso e aquilo, mas... sem muita vidência de uma cidade como o Rio, porque para época 

era a cidade número 1, né? Cidade... não digo sofisticada, mas tinha, tinha certos hábitos que o pessoal 

do interior ainda não tinha incorporado ao seu dia-a-dia. (Barulho de louças se batendo) E eu dizia: 

“Ele precisa, primeiro que tudo, pra não se esborrachar, não morrer, aprender a atravessar a rua.” Aí 

perguntavam: “Por quê, atravessar a rua?” Vocês sabem, aqui no Rio, tem o vermelho e o verde, mas 

al..., e o amarelo, mas além disso tem, do outro lado da rua era uma placa assim desse tamanho, 

escrita: “siga”. Quando tinha siga, você seguia pra atravessar. Quando estava escrito “pare”, você 

parava... 

 

CF- É. Não lembro disso não. Junto com o sinal, né? 
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FS - É, é. Mas existia isso aqui no Rio. Era muito interessante. E aí diziam: “O que que ele deve 

fazer?” Eu digo: “Eu expliquei a ele, que ele não deve seguir no primeiro “siga”. Porque se ele seguir 

no primeiro “siga”, ele tá arriscado a se arrebentar. Porque pode ser que no “siga”, nesse primeiro 

“siga”, esteja muito perto do “pare”. E ele fica (risos) no meio do caminho e aí fica pensando se vai 

ou se volta e tal, etc.” De maneira que ele tem de seguir no “siga” depois do primeiro “pare”. (risos) 

Não é? Uma coisa lógica. Ele tem que ficar no esquema tem de seguir, ele fica esperando. Tem o 

“pare”, pare, ele tá parado. Quando surge o primeiro “siga” depois do primeiro “pare”,  

 

WH - Aí... 

 

FS - ...aí que é o seguinte: engrena e vai embora. Aí ele tá garantido. De maneira que eu dizia: “Vai 

ser difícil de ele se conscientizar dessas coisas.” Quando ele chegar na esquina, aí diz: “siga”, ele nem 

vai seguir, aí tá doido. (risos) Bem, e o que que você quer saber mais do diretor? Sim, o diretor... 

 

WH - Mas o sr. ficou como assistente, que tipo de apoio o sr. dava pra...pras divisões no caso? 

 

FS - Dele? 

 

FS - No caso dele... 

 

FS - É, no caso dele eu dava o apoio de qualquer dúvida que ele tivesse ele me convocava e eu 

esclarecia. Nunca quis ser o preceptor, o orientador. Isso não, não tinha esses interesses todos. Eu era 

o assistente, tava na minha sala. Ele tinha plena liberdade de me convocar na hora e no momento que 

desejasse. De maneira que, a não ser... Porque eu fazia uma outra pilhéria... Durante muitos anos lá 

no DNERu que era... o Benjamim. O Benjamim, era o último hábito das pessoas que freqüentavam 

assiduamente o gabinete do diretor. Os assistentes entravam 2, 3, 5 vezes no gabinete, conversavam. 

Mesmo assunto de serviço, saía e tal. Outra, não sei se tinha algum outro tipo de... Não! Era 

geralmente o assistente. E quando chegava no final, o pessoal ficava assim pra sair com o diretor (ri), 

é muito chato. Às vezes o diretor tinha um interesse de ordem administrativa pra permanecer e tal etc. 

Eu aí convoquei o pessoal e dizia: ... A saída, teoricamente, não sei se era 6 horas, parece que era 6 

horas, parece que era, não sei. “Quando faltar 10 pras 6 ou 15 pras 6, aí nós vamos ao Benjamim. O 

Benjamim era a visita final, o sujeito: “Ô... e tal e pá, pá, pá...” E conversava 5 minutos, 10 minutos... 

E ele: “Até amanhã!” Aí, íamos embora. No final, (ri) eu dizia: “Nós podíamos simplificar isso e 

colocar...” Naquela época não existia vídeo-tape. “Um...um gravador, não é? (risos) Se a gente 

pudesse, levava pra sala do diretor e aí o gravador falava aquela coisa... (??)...” (risos) Eu, eu me 

divertia. Nessas coisas assim, eu... É por isso que muitos diretores, muitos chefes, me olhavam assim 

com um pouco de desconfiança. Mas eu não... nunca tive maiores intervenções.  

 

WH - E o sr. ficou nesse cargo até quando, dr. Fausto, de assistente do diretor? 

 

FS - Eu fiquei até a revolução. 

 

WH - Ah! Aí depois do golpe o sr. ... 

 

FS - É. É. Aí... 

 

WH - Mas o sr. foi afastado no caso, né? 
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FS - Fui! Mas o sujeito bota uma posição a mais e tal, não vai sair daquilo, né? (ri) Eu cheguei sem 

querer, sem pedir, sem nada... ser assessor do diretor e fiquei até o final. Vários diretores... 

(buzina)... ... Até o Elbio. Esse Elbio que foi importante no final aí... 

 

WH - Elbio? 

 

FS - Elbio. Foi diretor de pessoal até pouco tempo. Deve ter se aposentado. Foi assistente, secretário. 

Secretário do diretor. Ele é muito meu amigo hoje. Mas na época, eu dei uma tacada nele que ele 

ficou meio desorientado. Porque num processo, que tinha sido encaminhado pelo diretor, pra eu 

responder determinado ítem. Eu não aceitei aquilo, devolvi. Porque eu, sendo assessor do diretor, 

como é que ia receber um processo que tinha sido encaminhado ao diretor, passou pela mão dele e 

ele mandar pra eu responder uma parte daquele processo. (ri) Era uma coisa inteiramente fora de 

propósito.  

 

CF- Mas o sr. devolveu. 

 

FS - Devolvi e dando uma esculhambação danada, que não aceitava interferência do secretário 

dizendo o que era que eu devia fazer com aquele processo. Quem decidia no caso era ele e não eu. 

(ri) Levou e isso e tal e nada... Aí o diretor me chamou: “Fausto...” Eu digo: “Olha, o problema é 

esse, a gente não pode perder a autoridade. Não que eu me julgue importante, mas tenho uma certa 

autoridade aqui. Não vou receber um processo nessas condições. Isso não passa não.” Ele achou certo, 

chamou o Elbio. (ri) Deu umas tacadas no Elbio. Porque ele não tinha essa experiência... Mas... 

 

CF - E depois de 64 quem ficou como diretor no DNERu? 

 

FS - Manoel Ferreira. 

 

WH - É. Mas vamos falar um pouquinho antes, eu inclusive, tenho aqui uma referência, dr. Fausto, 

que o sr. fez inspeções nas circunscrições de São Paulo, Paraná, Santa Catarina... Que tipo de trabalho 

era esse de inspeção? Inspeção do quê? Do... 

 

FS - Dos trabalhos que os chefes realizavam nas suas áreas... 

 

WH - Aí não era mais de Bócio Endêmico, era uma coisa mais... 

 

FS - Inclusive. 

 

WH - Inclusive. 

 

FS - É. Mas é. Eu tenho, não sei se tenho aí algum resultado dessas inspeções... 

 

WH - Quer dizer, esse trabalho que o sr. foi pra Rondônia era parte dessa inspeção? 

 

FS - É. É. Era parte dessa inspeção. 

 

WH - Hammm! 
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FS - Porque o sujeito quando saía daqui com a função de assessor do diretor pra fazer uma inspeção 

num Estado desses, ele tinha inteira a a liberdade para inspecionar todas as atividades que a 

circunscrição... Circunscrição não! Era circunscrição, realizava? 

 

WH - Aqui está circunscrição. 

 

FS - É. A circunscrição realizava naquele Estado. 

 

WH - E o sr. teve algum problema ou normalmente as coisas... funcionavam bem, não tinha... 

 

FS - Não é que funcionassem 100 %, mas minha vida tinha que aceitar as coisas como elas são. Não 

adiantava você chegar num Estado desses e criar em cada Estado um programa, né? Não...não 

atendia... Seria mil vezes preferível você corrigir uma coisinha aqui, outra ali e tal, do que abrir o 

leque e entrar forte e tal. É muito difícil. 

 

WH - E que tipo de problema mais comum, o sr. encontrava nessas inspeções? 

 

FS - Era... pessoal sem atividade específica. Na tal Rádio Mangueira, né?... Naquela Rádio 

Mangueira, né? (ri) 

 

WH - É. O sr. já contou. 

 

FS - ...Quer dizer, eu, assistente do diretor, chegava num serviço desses e tal, etc. Tinha embaixo de 

uma árvore daquelas, 5, 8, 10, funcionários. Se eu... Na época da Febre Amarela era só chamar: “O 

que é que o sr. tá fazendo aí?” Então você tinha que se explicar e dizer a coisa 100%. Eu segui logo 

o plano que era inteiramente impossível tomar essas atitudes. Não ia querer. O sujeito podia contornar 

isso, conversar com o chefe pra ver o que podia fazer pra melhorar o rendimento do pessoal. Mas, 

para realizar as coisas como elas realmente deveriam ser feitas e nesse particular, o pessoal da Febre 

Amarela e creio que da Peste também, tinha grande experiência. Não tinha condições... de conseguir. 

 

CF- Agora, essas pessoas elas, eles eram funcionários do DNERu ou eram funcionários dos Estados 

que de vez em quando fazia essa inspeção? 

 

FS - Não. Do DNERu. Não eram os funcionários do DNERu. 

 

CF- Sempre todos eram funcionários do DNERu. 

 

FS - Todos eram do DNERu. Muito pelo contrário. O DNERu é que podia ceder um ou outro 

funcionário ao Estado pra realizar algum tipo de serviço. De interesse, inclusive, às vezes do próprio 

DNERu. Mas, não tínhamos... 

 

WH - E além de problema de pessoal ocio ..., o...ocio..., Ih! Meu Deus! 

 

FS - Ocioso. 
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WH - Ocioso. É. Tinha algum outro tipo de problema assim comum que o sr. detectasse? Recursos... 

enfim, má administração, muito recurso... 

 

FS - Muito difícil a gente de dar uma resposta disso. Muito. Muito difícil. Porque de um modo geral, 

os chefes tinham as suas tendências de dar mais ênfase a esse ou aquele programa, de acordo com a 

sua formação inclusive profissional. De maneira que,... 

 

WH - O sr. diz nos Estados, né? 

 

FS - Nos Estados. 

 

WH - Os diretores dos Serviços nos Estados, que estimulavam mais uma campanha menos outra... 

 

FS - É. 

 

WH - Mas o sr. não teve que enfrentar por exemplo, um problema de...de... desvio de verbas nessas 

inspeções que o sr. fez... 

 

FS - De quê? 

 

WH - Desvio de verbas. 

 

FS - (ri) Isso aí é muito difícil de responder, porque... 

 

WH - O sr. chegou a afastar pessoas por algum tipo de... 

 

FS - Não. Não, porque o sujeito não tinha força pra essas coisas. O único Serviço que eu trabalhei 

que tinha força pra isso, foi a Febre Amarela. Fora disso não existia nenhum. Na Febre Amarela a 

coisa era muito diferente. O diretor tinha que prestar conta de centavo. O sujeito chegava numa 

inspeção dessas, se o diretor não estava e ele se retirava, basta que lhe diga, sabe o que ele fazia? 

Lacrava o cofre. Pegava no cofre e tal, assinava, pá, lacrava o cofre. Saía pra tomar um café, fazer 

uma outra visita, uma coisa e tal... Pra quando chegasse, o diretor tá presente, fazer o levantamento 

de todas as despesas realizadas desde a última inspeção na Febre Amarela. Era um serviço 100 %, 

não um serviço como esse. Inteiramente impossível! 

 

WH - Quer dizer, não tinha como controlar os gastos...? 

 

FS - Não. 

 

WH - ...dos funcionários nos Estados... Era uma coisa fora de controle mesmo, né? 

 

FS - É. É era muito fora de controle.  

 

WH - Podia até se saber, né, dr. Fausto? 

 

FS - Hem? 
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WH - Podia até se saber de desvios de verba ou... mas não tinha como...  

 

FS - Chegar ao ponto... É o que eu lhe disse... Eu, eu sabia das coisas como? Chegava um, aí passava 

no serviço, mas ele não sabia que eu tinha chegado. (ri) Via a máquina funcionando... Eu dizia: “Ah! 

Tá havendo mutreta aí.” Agora ia eu, buzinar pra entrar, pra ver, pra criar... Eu não!  Primeiro, porque 

eu não tinha nem força pra afastar. Isso não tinha. De maneira que não... 

 

CB - Ia ser só um desgaste pessoal pro sr. 

 

FS - Hem? 

 

CF- Ia ser um desgaste pessoal pro sr. 

 

FS - É. Exclusivamente. Desgaste pessoal e desprestígio inclusive. Porque aí quando você pretende 

realizar uma coisa e não tem força pra aquilo, é preferível você ignorar e isso e aquilo e tal... E às 

vezes, com um pouco de malícia, dar a entender que sabe das coisas, mas não... não vai adiante. É...é 

difícil o indivíduo se situar nesse tipo de serviço. Muito difícil.  

 

WH - Trabalho difícil mesmo, né? 

 

FS - Difícil. Muito difícil. 

 

WH - O sr. trabalhou também... ham? 

 

FS - Não precisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, esse Abdias era um sujeito 100%. 

 

WH - Abdias. 

 

FS - É. Abdias ou Abias. 

 

WH - Abias ou Abdias? 

 

FS - É o Abdias. Esse era um sujeito 100% correto, direito e tal. Não havia mistério nenhum no 

Serviço dele. Ele... gostava até de discutir os assuntos comigo, pra ver se eu melhorava um pouco a 

situação de lá do Rio Grande do Sul. Mas... nos outros Estados não era fácil não. 

 

WH - Isso dependia muito da capacidade da pessoa que tava administrando, né?  

 

FS - É. 

 

WH - Do interesse. Pessoal no caso, né? De quem tava ocupando a chefia, né? 

 

FS - A chefia dos Estados é. 

 

WH - Isso. ... A gente tem também uma referência, dr. Fausto, que é uma coisa que nos interessa, a 

gente gostaria que o sr. falasse sobre ela. O sr. chegou a participar de uma Comissão de Análise do 

Regimento do DNERu, com vistas a uma reforma ministerial, em 63? 
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FS - É. Em 66? 

 

WH - 63. O sr. lembra desse...? 

 

FS - Lembro. 

 

WH - Que tipo de reforma ia se propor lá?  

 

FS - Era a reforma... do regimento. Não era do regimento? 

 

WH - É. Era reforma, análise, do regimento do DNERu. 

 

FS - É. Pra ver se melhorava um pouco (alguém dá um suspiro) esse tipo de relacionamento nos 

diversos órgãos. Uma coisa muito flue. 

 

WH - Muito...? 

 

FS - Muito flue. Sem consistência. 

 

WH - Flue? 

 

FS - É. Tanto que isso evoluiu até chegar a revolução de 64, não houve nenhuma decisão. 

 

WH - Nada, né? 

 

FS - Não, não houve. A apresentação de um documento com um novo regimento. Não ch... não se 

chegou a essa conclusão.  

 

WH - Porque esse novo regimento ia mudar alguma coisa do que já se fazia...? Em que direção tavam 

as propostas? 

 

FS - É. É difícil lhe dizer isso. Compreendeu? Muito difícil porque... pra gente discutir isso tinha que 

ter os dois regimentos, né? O regimento que funcionava e o outro projeto e tal... 

 

WH - Projeto, né? 

 

FS - ...é, para discutir. Falar assim não é fácil não. 

 

WH - Não! Talvez o sr. possa nos dizer mais da idéia, não...não... concretamente, mas da idéia que 

moveu essa reforma, né? Era pra evitar algum tipo de problema ou pra...pra... colocar mais... enfim, 

pra ter mais controle do que se fazia nos Estados? Enfim, qual era a idéia que moveu essa reforma do 

regimento? Né? Se o sr. ... 

 

FS - Primeiro era pra adaptá-lo às novas situações existentes no país. Porque esse regimento já era 

antigo e já havia situações um pouco diferentes. Nós tínhamos que adaptá-lo... Até mesmo a 

apresentação de contas, regime de recebimento, dos duodécimos... Coisas, digamos, técnica, quanto 
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ao recurso. Agora quanto à aplicação do recurso. Qual era o controle mais... correto que se podia fazer 

pra que o diretor ficasse a salvo de qualquer problema que pudesse surgir. Porque a boa política é 

colocar o diretor numa posição que lhe permita, justificar... Nem justificar! Lhe permita... 

acompanhar o emprego de todas essas verbas sem necessidade de uma intervenção direta. É muito 

difícil esse negócio de aplicar verba. 

 

WH - É. 

 

FS - Não é fácil. É... É, o negócio não é fácil.  

 

WH - Fica difícil até de falar, né, dr. Fausto? 

 

FS - É. É... é difícil, difícil até de falar. (risos) 

 

WH - Até de falar sobre isso, né? 

 

FS - É. É muito difícil. Porque você via diretores de vários tipos. Uns que administravam inclusive, 

com dinheiro na mão, pagando e tal, etc... Era um negócio inteiramente fora... da perspectiva! 

 

WH - É. Não havia controle possível, né? 

 

FS - Não, não. Uma das coisas era essa, todo pagamento devia ser com cheque. E isso já... 

 

WH - Melhorava. 

 

FS - Melhorava. Usar cheque... 

 

CF- Já cria... 

 

FS - Hem? 

 

CF- Já cria algum controle, se você paga com cheque, né? 

 

FS - É. Cheque nominal. Desde que você tenha instruções rígidas, rigorosas, que todos aqueles 

recursos têm que ser... gastos na base do cheque nominal, você já consegue quase que 50%, né? 

Porque me permite pegar um cheque daquele a origem... Até que é safadeza! Isso todos nós sabemos, 

não somos ingênuos. Mas, o sujeito deixa o preto no branco. 

 

WH - É verdade. 

 

FS - O indivíduo receber recursos pra aplicar sem... essa etapa, você perde inteiramente o controle da 

situação. Num simples e, entre outras coisas de ordem técnica, né,... 

 

WH - A idéia era mais ou menos essa, né? 

 

FS - A idéia era essa. 
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WH - Mas esse regimento não foi, não chegou a ser efetuado...? 

 

FS - Não, não chegou. Nós não concluímos aquilo. 

 

WH - Aí veio a revolução e mudou tudo, né? 

 

FS - Mudou tudo. Mudou tudo e eu passei 5 dias no Porto. Do Porto fui pra Eduação Sanitária, né? 

 

WH - No Serviço do Porto? 

 

FS - Sim. 

 

WH - No serviço... o sr. voltou pro Serviço dos Portos? 

 

FS - É. Porque tinha que voltar. Porque eu era lotado... 

 

WH - Lá. 

 

FS - ... no Serviço dos Portos. Eu deixando um cargo de chefia, como nunca tinha saído da lotação 

do Serviço de Saúde dos Portos, quando eu deixei... 

 

WH - Aí o sr. teve que voltar. 

 

FS - Aí voltei. 

 

WH - Mas... 

 

FS - Voltei, aí foi outro problema, né? 

 

WH - É. 

 

FS - Não podia visitar navio porque era o elemento de ligação internacional, de subversivo e etc e 

isso e aquilo e aquilo outro. Como é que eu ia ficar num Serviço desses. 

 

WH - O dr. Caracas ainda tava lá? 

 

FS - Não. 

 

WH - Não. Já não era mais. 

 

FS - O diretor era o Pêgo do Amorim. 

 

WH - Pêgo? 

 

FS - Pêgo. Armando Pêgo do Amorim. Foi meu colega de turma quando eu fiz o curso de Saúde 

Pública. E fiquei logo danado com ele! Aí nem falei a ele. Ele era meu amigo e tal. Lancha, a melhor 

lancha, 31 de... a, de... de março. Foi teoricamente o dia da revolução, não é, 31 de março? 
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WH - É. 

 

FS - Já estava na lancha, lancha 31 de março... (ri) É duro, né? 

 

WH - É, né? 

 

FS - Eu olhei aquilo e tal... nem dei confiança. Eu apenas facilitei a vida dele. Disse: “Olha, Pêgo, eu 

acho e você deve achar também que eu não posso ficar aqui.” Disse: “Ah, é! Aqui vai se muito 

desagradável pra você e isso e tal. Você quer ir pra onde?” Eu digo: “Eu não tô em posição de dizer 

que eu quero ir pra isso ou aquilo. Não quero não. Eu quero... (ri) tranqüilidade.” Ele disse: “Não e 

tal. Você dá bem com o... era o Lincoln, não era o Lincoln não. Depois é que foi o Lincoln. 

 

WH - Lincoln de Freitas? 

 

FS - É. Lincoln de Freitas.  

 

WH - O quê, do... da Educação Sanitária? 

 

FS - É. É. Era sim, mas nessa época não era ainda o Lincoln, eu acho que não. Não era não. Eu sei 

que eu fui pra Educação Sanitária. 

 

WH - É. Esse capítulo, dr. Fausto, eu vou parar agora e aí a gente continua na próxima entrevista esse 

assunto. Tá bom? 

 

FS - Tá.  

 

 

Fita 20 - Lado B 

 

 

AA - Não sei porquê. 

 

WH - Bom, hoje é dia... 

 

FS - (?) eu tô muito preguiçoso(?)... 

 

WH - Ãh? 

 

FS - (ri) É que eu tô muito preguiçoso. São coisas que eu podia, né, estar muito mais seguro se eu 

tivesse consultado meus alfarrábios e... 

 

WH - É, mas o sr. não se preocupe... 

 

FS - Mas não tem importância. Isso...isso é uma... 
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WH - Não. Olhe só, hoje é dia 19 de maio de 1995 e vamos começar a 11ª entrevista com o dr. Fausto 

Magalhães da Silveira. Estamos presentes: Ana Beatriz Almeida, Cristina Barbosa e Wanda 

Hamilton. Dr. Fausto, a gente ia falar do DNERu, continuar a nossa conversa, mas o sr. lembrou... da 

poliomielite. O sr. queria contar pra nós como é que foi a sua experiência na poliomielite, enfim... e 

o sr. pode contar pra gente. 

 

FS - O problema da poliomielite, nós temos que olhar sob um ângulo, digamos, (?). Porque na 

realidade até 1945... 1955, quando foi liberada a vacinação contra a poliomielite, o problema aqui no 

Brasil não era um problema de muito vulto. Mas o que existe de importante é que a poliomielite é 

que (o barulho de trânsito nesse dia está pior) se nós formos olhar a agressão da poliomielite, nós 

vamos verificar o quê? Primeiro, que até o século passado, a poliomielite, embora se diga que é uma 

doença antiga, mas nunca tinha causado grandes preocupações no mundo. A poliomielite que é 

chamada também “a doença de Eine Medim”... 

 

WH - Como? 

 

FS - Eine Medim. 

 

WH - Eine Medim? 

 

FS - É. Eu quando estudei medicina se falava em doença de Eine Medim.  Por que Eine Medim? 

Porque Eine foi o ortopedista alemão que na década de 1880, se não me engano, 1884... ele... detectou 

uns 4 ou 5 casos de uma doença que foi chamada doença da... de paralisia infantil. Porque atingia... 

 

WH - Também é o nome da poliomielite, né? 

 

FS - É. Certo! Porque nessa época atingia, quase que exclusivamente, às crianças. Anos depois, 4 ou 

5 anos depois foi que Medim, que era um homem, um homem... um homem dedicado à Saúde Pública 

propriamente, é que estudou a...a difusão digamos assim, de uma epidemia talvez de vulto um pouco 

maior. De maneira que era chamada “Doença Eine Medim” como uma coisa rara. Muito rara mesmo. 

Só mesmo nesse século é que surgiram epidemias de certo vulto. Alguns livros acham que foi nos 

Estados Unidos, em Vermont, cento e tantos casos. Outros acham que foi na Suécia, em Estocolmo. 

Isso na primeira década do século atual. Mas, pouco a pouco, essa doença que era praticamente 

desconhecida, começou a surgir em diversos locais do mundo, principalmente do Hemisfério Norte. 

Porque na área tropical, já abaixo do paralelo, do Equador, ela quase não tinha feito nenhuma 

agressão. Mas,... a coisa ficou não muito caracterizada como uma doença de grande importância. Mas 

com o decorrer dos anos, ela tomou um certo vulto. Tanto que, o presidente Roosevelt, foi atingido 

pela poliomielite tinha... com 39 anos de idade.  

 

WH - Ah! Ele morreu de pólio? 

 

FS - Não! Ele não morreu de pólio. Ele foi atingido pela poliomielite com 39 anos de idade. 

 

WH - E ficou paralítico. 

 

FS - E ficou paralítico das pernas, ele andava com dificuldade e isso... Ou não andava. Andava numa 

cadeira de rodas, etc... O presidente da República. E ele é que foi o grande incentivador pra que os 
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técnicos tivessem recursos suficientes a fim de investigar o problema da poliomielite. ... Durante a 

guerra, apresar da sua deficiência, de locomoção, ele viajou muito. Foi inúmeras à Europa. Inclusive 

lá em Natal, eu tive a oportunidade de ver o Roosevelt em Natal, numa cadeira de rodas, porque eu 

estava lá em Natal quando ele passou por lá. 

 

WH - Ele foi visitar uma das bases, daquelas bases aéreas... 

 

FS - É. Aquela base que existia aqui no Brasil. Aonde eu trabalhava, né? Eu trabalhava mesmo em 

Parnamirim que era o centro, (ri) era o centro da base e tal, etc. Muito bem. E, o Roosevelt foi o 

grande incentivador e proporcionou, num tempo relativamente escasso, um grande número de 

cientistas se dedicassem ao problema da vacinação contra a poliomielite. Aí surgiram... dois grupos 

com comportamentos distintos e com objetivos também distintos. Um, digamos, chefiado pelo Salk. 

(buzina) Esse Salk era um... Não sei se ainda é vivo. Acho que não. Mas era um grande virologista e 

que achava que a solução do problema estava numa vacina com o vírus inativado. Vírus inativado é 

vírus morto. É exatamente por isso que eu não gosto que me chamem inativo. (risos)  Porque 

funcionário público inativo... É, é... (ri) 

 

WH e AA - (??) (falam bem baixo) 

 

FS - Não é? O virologista, eu que tive as minhas andanças por aquilo ali... Em virolologia quando 

dizem ele é inativo, eu digo: “Não! Isso não!”  

 

WH - O sr. associa, né? 

 

FS - É, eu associo. Eu digo: “Eu sou aposentado. Não sou inativo. Porque inativo é morto.” Bem. E 

o Salk se dedicou aos estudos da vacina com o vírus morto. Ele achava, e com muita razão, que podia 

atenuar até ele ficar morto. Mas o grande problema é que tem uma faixa relativamente estreita, que 

ele não podia, digamos, liquidar e (?) o vírus. (ri) Mas que o vírus pudesse ainda ter condições de 

provocar uma reação no organismo e conseqüentemente... 

 

WH - A produção de anticorpos. 

 

FS - ... a produção de anticorpos e tal e etc. Quando, antes do Departamento de Saúde Pública dos 

Estados Unidos, liberar a vacina Salk e comunicar ao país que tinha sido descoberto uma vacina 

eficiente que iria acabar com a poliomielite, o Salk foi endeusado como sendo o maior cientista do 

século. E eles, propositalmente, escolheram... Eu me lembro dessa data porque eu estava lá em Natal, 

da data da morte. Foi 12 de abril de 45. E eles... 

 

WH - A data da morte...? 

 

FS - Do Roosevelt. E eles escolheram o dia dia 12 de abril de 1955, para liberar a vacina Salk. 

 

WH - Quer dizer, que foram anos, quase 10 anos de pesquisa, né, de vacina, não é isso? 

 

FS - É. Sim! De pesquisa... depois da guerra. 
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WH - É. Agora o sr. falou, dr. Fausto, que tinha outro grupo além do grupo do Salk fazendo a pesquisa, 

né? 

 

FS - É. Mas vamos esgotar esse grupo do Salk. 

 

WH - Ah, bom! 

 

FS - E esse grupo do Salk, o prestígio fantástico dele, é que as epidemias de poliomielite  nos Estados 

Unidos, tinham tomado um vulto incrível. Tanto que em 1952... É outra data que eu não esqueço. Em 

1952 foram registrados nos Estados Unidos, 52 mil casos de... 

 

WH - Nossa! 

 

FS - ...de poliomielite. E a coisa dramática é porque a poliomielite, (trânsito) nessa época, digamos, 

das formas paralíticas, com a letalidade... Vocês sabem o que é letalidade, né? O número...  

 

WH - De mortes. 

 

FS - ...de mortes em função do... 

 

WH - ...dos casos. 

 

FS - ...número de casos. A letalidade foi diminuindo sensivelmente,  porque os recursos médicos para 

recuperar e permitir a sobrevida, foram aumentando. Primeira coisa dramática. Segundo... 

 

WH - Dramática por quê, dr. Fausto? 

 

FS - Dramática porque... isso é que é uma verdade. Quando surgia uma doença gravíssima como essa, 

e que mata, liquidou o assunto. Ao passo que quando o indivíduo sobrevive, principalmente no caso 

da poliomielite, em que outros estudos muito interessantes demonstraram que o indivíduo, nos 

Estados Unidos, com poliomielite, tinham uma esperança de vida maior (ri) do que os sujeitos que 

não tinham poliomielite. Né? É de arregalar os olhos, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, 

naquela época como hoje, um dos grandes motivos de morte, são os acidentes, são os desastres. Não 

só em casa como principalmente na rua, acidente de automóvel e tal, etc. E eles, num estudo muito 

interessante que eu me referi há pouco, verificaram que o indivíduo com poliomielite, ele estava 

resguardado de muitas dessas agressões que os sujeitos comuns não tinham esse cuidado. Digamos, 

um irmão mais velho, com 23 anos e tal. Você saía com um irmão mais velho ou mais moço, com 

poliomielite, (ri) ele não fazia as loucuras na direção do carro como se estivesse sozinho ou com 

amigos na faixa, na direção do veículo e etc. A mesma coisa em casa, porque o número de acidentes 

em casa, nos Estados Unidos é muito grande. Ao passo que os sujeitos com poliomielite ficavam 

resguardados por causa da atenção que eles recebiam. De maneira que era uma sobrecarga emocional 

tremenda. De maneira que quando foi liberada a vacina, depois de testes muito rigorosos, foi uma 

coisa tremenda... E eu, digo isso, digamos, parece que assisti porque um sujeito muito meu amigo 

tava nos Estados Unidos no dia 12. Ele disse: “Fausto, você não queira saber! Os semáforos todos em 

vermelho. Os automóveis buzinavam o tempo todo e isso e tal. Foi uma coisa espetacular!” Por causa 

da liberação da vacina. 
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WH - Da vacina. 

 

CF- Que coisa! 

 

FS - É. Bem, aí... ... Eu, tem um pequeno detalhe, que não precisa contar porque houve um insucesso 

num lote de vacina que causou 200 e tantos casos de poliomielite.  

 

WH - Nessa vacina Salk? 

 

FS - É. Nessa vacina Salk. Com 16 mortes e tal, etc... Isso foi...foi um desastre pra vacina! 

 

CF- Teve uma repercussão muito grande? 

 

FS - Teve uma repercussão muito grande. Mas eles fizeram uma investigação muito rigorosa e 

verificaram que tinha sido o laboratório que... Não sei se foi o (?). Um desses grandes laboratórios. 

Porque só 3 ou 4 laboratórios tiveram condições de produzir a vacina. 

 

WH - Parece que era uma vacina complicada de produzir. Era muito perigosa, inclusive, né?  

 

FS - É, é. É porque tudo isso requer uma atenção muito grande. Um controle muito sério. Enfim, eu 

não estou em condições de lhe explicar os motivos porque ocorreu isso. Mas, são episódios que 

ocorrem sempre, quando se descobre... Se nós formos recapitular todas as histórias das vacinas, 

utilizadas na Saúde, nós vamos verificar que quase todas... 

 

WH - Vamos verificar...? 

 

FS - Que em quase todas surgiram episódios como esse. Inclusive na própria vacina Sabin. Na vacina 

Sabin ocorreu um episódio como esse. Mas muito bem. Aí, depois da liberação... Foi em 1955. E a 

vacina Sabin só foi liberada em 1961. Quer dizer, que durante 6 anos praticamente, o mundo usou a 

vacina... 

 

WH - Salk, né? 

 

FS - ...Salk. Perguntar se é eficiente a vacina Salk? É. Muito eficiente. Qual é a diferença fudamental 

que existe entre a vacina Sabin e Salk? É que a vacina Salk... traz uma unidade sistêmica. Quer dizer, 

não... não, no sangue, mas continua sem dar proteção à parede abdominal. De maneira que o indivíduo 

mesmo vacinado e protegido contra a poliomielite, numa epidemia ele se contamina, elimina o vírus, 

embora aquele vírus ele tenha anticorpos protetores. Mas ele continua sendo uma fonte de difusão do 

vírus. 

 

CF- Num ambiente possivelmente transmissor, né? 

 

FS - Transmissor. Isso é o que é precisa ser gravado pra pessoa compreender qual é a grande diferença 

entre a vacina Salk e a vacina Sabin. É que a vacina Salk protege a via sistêmica, não a via, digamos, 

digestiva. E isso é que é ruim. E aí o...o Sabin, foi sempre contra. (ri) É gozado. Se vocês lêem e tal, 

as fofocas que existem desse sujeito... E o Sabin... ele não aceitava em hipótese nenhuma. Porque ele 

já estava engrenado, entusiasmado... 
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WH - Esse era o outro grupo que o sr. falou? 

 

FS - Era o outro... É. Era o outro grupo, era o grupo do Sabin. 

 

WH - Do Sabin. 

 

FS - É, Sabin, (?). O nome, era um filho de um russo, que era muito ligado ao Sabin. Trabalhou muito 

esse (?), se você começar a ler isso você vai encontrar esse nome que você fica pensando que é um 

russo e tal. Mas a União Soviética também, se entusiasmou e se interessou muito mais com a vacina 

de vírus... atenuado. 

 

WH - A do Salk? 

 

FS - É, é. Da vacina Salk. Essa vacina Salk... inúmeros virologistas trabalharam com grande 

entusiasmo, grande interesse. E o Roosevelt continuou, aliás, o Roosevelt ainda era vivo. Era no início 

da vacinação. Ele dava apoio tanto a um como a outro e tal. E o Sabin... 

 

CF- Quer dizer, as pesquisas dos dois grupos recebiam o estímulo e o apoio do Departamento do 

Estado? 

 

FS - É. O estímulo e apoio... é, é. Da Fundação... é, da Fundação que o Roosevelt criou. Porque o 

Roosevelt criou uma Fundação pra dar apoio à vacinação contra a poliomielite. E essa vacinação 

contra a poliomielite, foi realmente uma das coisas mais espetaculares que ocorreram no mundo, no 

campo da medicina preventiva. Porque é uma doença gravíssima e cujo número de epidemias, a 

própria Saúde Pública desconhecia, digamos, a evolução que uma epidemia daquela podia... atingir e 

o mundo ficava paralisado quando surgiam esses casos de poliomielite. Se nós olharmos aqui no 

Brasil, nós vamos verificar que nós utilizamos também a vacina Salk durante alguns anos. E por 

estranho que pareça, existem alguns países que ainda continuam dando maior importância à vacina 

Salk, principalmente os países escandinavos. Eu não sei porquê. Eu nunca me interessei muito por 

isso, (ri) ainda vou fazer um estudo e saber porquê. E eles, na Suécia, (trânsito) Dinamarca, eles dão 

mais ênfase ao programa da vacina Salk. 

 

AA - Salk. 

 

FS - Nós aqui,usamos ultimamente e abusamos da vacina Sabin. Porque se você fizer um estudo sobre 

o uso da vacina... Salk, Sabin. Da vacina Sabin em todo mundo, você verifica que todos os programas 

de Saúde Pública, excluindo o do Brasil, o mais rigoroso, incluindo os Estados Unidos. Os Estados 

Unidos tem (?), quais são os comportamentos deles  quanto à imunização contra a poliomielite. Eles 

geralmente utilizam toda a imunização com quatro doses. É uma dose, 30 dias depois a 2ª dose,... 4 

meses depois e tal, a 3ª dose, e um ano depois a 4ª dose. Todos os livros americanos dizem que uma 

coletividade que tenha tido essa conduta, ela está inteiramente protegida contra a vacinação. E eu 

sempre achei, não é de agora, que nós usamos e abusamos da vacinação contra a poliomielite. 

Inclusive a minha neta, esse e aquele, se vacinou 14 vezes, (risos) 15 vezes contra a poliomielite. E 

não sou eu que vou dizer que não, não vacine! Porque sempre a minha nora telefona, né: “Ah, Fausto! 

Você que tem experiência nisso você acha que eu devo vacinar?” (ri) Eu digo: “Mal não faz!” 
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WH - Não há nenhuma contra-indicação? 

 

FS - Não. Não há nenhuma... Sim, foi bom você falar nisso, não há nenhuma contra-indicação, nem 

há nenhuma overdose. Em matéria de vacina contra a poliomielite não existe overdose. Se você der 

uma gota, 4 gotas ou 40 gotas, não tem importância. Tudo é lucro! É o mesmo caso se ela me 

perguntasse: “Quantas doses...?” O sujeito vai no médico e pergunta a ele quantas gotas. Dá 5 gotas, 

(ri) dá a gota que quiser! Mas, não há dúvida que é um abuso. Se fosse só um abuso, tudo bem. É um 

abuso que até traz uma certa disciplina pra população se interessar por Saúde Pública. A única coisa 

positiva que existe, eu sempre digo é essa, né? Porque cria esse... esse negócio de cuidar dos filhos, 

etc. Mas sob o ponto de vista técnico, é uma despesa inútil. 

 

CF- O sr. diria que há um desperdício? 

 

FS - É, um desperdício no meu entender. 

 

CF- Não tem sentido então. 

 

FS - Outra coisa que vocês de vez em quando podem receber uma pergunta assim: “Por que a Saúde 

Pública vacina todas as pessoas num dia só?” Heim? Por quê? Às vezes eu (ri), agora não porque eu 

já tô cansado, mas ia a esses postos só pra saber, pra sentir e aí perguntava: “Mas por que todo 

mundo?”. Você sabe que ninguém era capaz de mar dar uma resposta, correta, exata. A resposta 

correta é a seguinte: “É que nós utilizamos aqui a vacina tríplice.” Qual é a vacina tríplice? É um 

vírus 1. Que é o vírus mais perigoso, que é o tipo 1, que é chamado “o (?)”. Esse vírus 1 é o vírus (?), 

é o que provoca talvez, mais de  60 ou 70%  dos casos paralíticos. É esse vírus 1 (??). E esse vírus 

(??), porque foi num macaco chamado (??) que os técnicos chefiados pelo... pelo Salk... Essa velha 

guarda de virologistas, identificou, identificou esse vírus. O 2º vírus é chamado, é o vírus “Lasing”. 

 

WH - Lasing? 

 

FS - Lasing. L-a-s-i-n-g. Lasing é uma cidade norte-americana aonde eles identificaram o vírus, por 

isso que recebeu esse nome de vírus Lasing. Esse vírus Lasing é o menos presente em qualquer 

investigação que se faça pra se detectar a presença do vírus da poliomielite. Sim, é preciso que se 

diga, tanto o (?) como o Lasing, tem um tipo e tem sub-tipos. Um tem 3 sub-tipos, outro tem 3 sub-

tipos, que eu não sei, um... não sei. E o 3 , né, Leon. 

 

AA - Leon. 

 

FS - Leon. Leon é o nome de um garoto que morreu com poliomielite e que eles identificaram esse 

vírus. Leon. Esse Leon tem um sub-tipo que é (Salkt?). É. é (Salkt?). Bem, de maneira que quando 

se dá os três tipos de uma vacina tríplice, o que é que ocorre? É que, de um modo geral, (buzina) 

existe uma intercorrência de vários vírus num só. Inclusive, o intestino não funciona a vacinação 

porque a intercorrência de alguns vírus pode ocorrer problema da implantação de um vírus desses. 

Normalmente, ou melhor, sempre, embora você dê uma vacina tríplice, só um vírus é implantado. 

Não há possibilidade quase nenhuma de que um indivíduo recebendo uma vacina tríplice, ele consiga 

a imunidade de 2 tipos de vírus. De 3, isso praticamente não existe. Geralmente o indivíduo consegue 

um, implantar um tipo de vírus. Mas esse tipo de vírus que o aluno, digamos, “a”... consegue implantar 

e quando implanta ele leva em média por via oral, digamos uma semana, eliminando vírus. E por via 
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digestiva, mais ou menos, 4 semanas. Era o tempo médio de eliminação dos vírus. Mas o aluno “b” 

em vez do tipo 1 implantou o 3 e ocorre a mesma coisa. (??), como de um modo geral as crianças têm 

muita aproximação, o que ocorre é que, muitas vezes, o indivíduo tem uma vacinação associada à 

implantação do vírus no seu amigo, no seu colega e tal. De maneira que, a função principal da 

vacinação... 

 

WH - Em massa, né? 

 

FS - ...em massa, com os três tipos de vírus, é possibilitar a imunização de mais de um tipo de vírus 

em cada vacina dessa. 

 

WH - É, porque você permite intercâmbio entre as crianças... 

 

FS - É, intercâmbio entre as crianças. E eles que são os técnicos (ri) que sabem tanto quanto eu ou até 

mais do que eu, essas coisas, eu não compreendo é como é que eles continuam repetindo essa 

vacinação e exigindo a presença de todas as crianças, durante, um, dois, três, cinco, vai completar dez 

anos ou doze anos na vacinação em massa... (interrupção da fita) 

 

 

Fita 21 - Lado A 

 

 

FS - (Barulho de trânsito)Descansar um pouco né? 

 

WH - Pergunta aí. 

 

FS - Ligou é? 

 

AA - Ligou agora. É porque o sr. falou que sob o seu ponto de vista, o seu ponto de vista político... 

 

FS - É, nós estávamos conversando para sabermos qual vai ser a evolução dessa vacinação em massa, 

durante todos esses anos e daqui, nos anos subsequentes. O que é que pode ocorrer? Primeiro, a 

ausência do vírus da poliomielite circulando naquela...naquela coletividade. Se nós não temos 

nenhum caso de poliomielite e continuamos vacinando, é evidente que não existe mais a possibilidade 

da presença do vírus selvagem. Poderia haver, no início, a presença do vírus vacina. O vírus vacina 

estar circulando na coletividade. Mas se nós continuarmos a vacinar, a...a pessoa que recebe aquele 

vírus vacina, ela continua eliminando, digamos, o...o vírus vacina, cria uma situação de... da presença 

desse vírus vacina... 

 

WH - Circulação? 

 

FS - É. ...da circulação, que poderia ser detectado com... um estudo por parte dos Serviços de 

Virologia, para informar realmente quais são os tipos de vírus vacina, circulando naquela 

coletividade. 

 

WH - Mas não há nenhum problema de...de... contágio, de conduzir doença com esses vírus, né? 
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FS - Não. (buzina) Se é um vírus atenuado, um vírus vacina, não existe! 

 

WH - Agora, dizem dr. Fausto, que a... outro dia eu tava lendo um artigo no jornal, que a poliomielite 

foi erradicada no Brasil. O sr. ... o sr. acompanhou essa discussão? 

 

FS - Acompanhei. Li, li... 

 

AA - Teve até comemoração... 

 

FS - É. É. Não sei. (??). 

 

WH - O sr. não... 

 

FS - Eu ouvi, li... Mas eu não tenho muita... 

 

AA - Isso, ter sido considerado erradicado, pode trazer a curto prazo uma alteração nessa profilaxia... 

 

FS - Nesse procedimento. 

 

AA - ...nesse procedimento? Vacínico? 

 

FS - Deve. Deveria haver, né? Se a varíola, que nós vacinávamos sistematicamente toda a pessoa que 

não tivesse recibo. (ri) Recibo era a marca da vacina, né? Hoje. Não tivesse recibo. A grande 

vantagem da varíola é essa, porque a vacinação contra a varíola deixa recibo. 

 

WH -  (risos) Tem uma marca. Ela deixa recibo. 

 

AA - É. A tuberculose também, né? 

 

FS - Hein? 

 

AB - É. A tuberculose...  

 

AA - A tuberculose no princípio deixava depois que virou... 

 

FS - Qual? 

 

AA - A tuberculose. Quando era da...da... 

 

FS - A tuberculose. É, é... 

 

AA - ...intradérmica... 

 

FS - É. De maneira que a vacina contra a poliomielite não deixa recibo nenhum. Muitas vezes a pessoa 

nem sabe que foi vacinada. Pessoas mais humildes, vão no posto de vacinação porque sabe que vai 

ser vacinada. Agora, se é poliomielite, (ri) se é varíola, se é isso, se é peste, febre amarela e o diabo e 

tal, ele não tem conhecimento nenhum. Vão porque foram convocados pra isso. De maneira que eu 
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não, não sei realmente, qual vai ser... o chefe do Serviço de Vigilância, que terá força para encerrar 

esse programa de vacinação com... 

 

WH - Da pólio. 

 

FS - ...da pólio, que é um programa caro, não é barato não. Não é barato. É bem verdade que eles 

exageram... nos procedimentos de vacinação. Que vacinaram 90%, 95%. Isso não existe! 

Absolutamente! Quem tem experiência em programa de vacinação, sabe que é totalmente 

impossível... Eu não digo numa mini localidade, com 40 pessoas, que você sabe até o nome das 

pessoas e tal, etc. Das crianças com menos de 5 anos você vacina. Mas numa coletividade com 20, 

30 mil pessoas... que tem percentagem parece que de 5 %... 

 

AA - Quantos por cento? 

 

FS - São... 65, 75. Se eles acham que menores de 5 anos, são 20 milhões numa população de 150 mil, 

logo são... 15%, né? Não são 15%? É, 100 milhões, 15% seriam 15 milhões e os outros 50 milhões 

seriam 5 milhões, logo são 15%. De maneira que é totalmente... 

 

WH - 15% do quê? 

 

AA - Da população em geral. 

 

FS - Da população. Da população geral.  

 

AA - Ah! Essa margem dos vacinados seriam... a percentagem da população em geral. 

 

FS - É. É. E a população do Brasil, é de 150 milhões. Se eles acham que são 20 milhões o número de 

pessoas com menos de 5 anos, logo dá uma margem de 15% de menores de 5 anos.  

 

AA - O sr. tava falando em experiência nessa análise pra poder contestar essa... esses dados que eles 

dão da cobertura da vacinação, aí o sr. podia entrar então e contar pra gente como é que foi a sua 

participação nessa campanha da pólio. Quer dizer, como é que o sr. atuou nela, como é que foi isso? 

 

FS - Essa minha participação, eu... ... a primeira experiência minha foi no Espírito Santo. É, eu fui ao 

Espírito Santo... a...aí já é na época da revolução, né? Eu passei lá uns dias, não digo orientando, 

porque foi a minha primeira experiência, foi observando como era realizado o programa. 

 

CB - Então isso foi pós 64? 

 

FS - É. Foi pós... 

 

AA - Depois de, depois de sua saída do DNERu e sua ida pra Educação Sanitária. 

FS - É. Pra Educação Sanitária e pra outros órgãos aí e tal. 

 

AA - Pra outros órgãos também. 
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FS - E...essa vacina lá no Espírito Santo, foi logo no início que o Ministério utilizou a vacinação em 

massa. Não no país todo. Porque inicialmente, nós vacinávamos o Estado. E até mesmo vacinação no 

Estado era dividida em duas etapas. A primeira vacinação era na... na capital e nas zonas... Tem um 

nomezinho técnico... 

 

AA - Nas zonas periféricas? 

 

FS - É. Nas zonas periféricas da, da capital. E na outra etapa era o resto do Estado. Depois passou-se 

a fazer a vacinação do Estado. Eu estive, depois disso... 

 

AA - Então a primeira ida teria sido então no Espírito Santo, né? 

 

FS - É. A minha primeira ida. 

 

AA - Vitória e a...a...  

 

FS - ...e a... a... 

 

AA - ...e a perifieria, né? 

 

FS - ...adjacências. 

 

AA - ...adjacências. 

 

FS - Tem um nomezinho... Bem, depois eu fui... fui pra Bahia, fui a Pernambuco, fui ao Ceará, fui ao 

Maranhão, fui ao Pará. No Pará, aí a coisa já, nós tínhamos alguma experiência e programamos uma 

vacinação que foi uma vacinação múltipla. Eu tenho até aqui. É bom apagar aí porque... (barulho de 

papel) 

 

WH - O sr. vai procurar um documento, dr. Fausto? 

 

FS - É. 

 

WH - Vou desligar então um pouquinho. (pausa na fita) 

 

AA - Então isso aí é um cronograma das avaliações, né?... 

 

FS - É, é... 

 

AA - ...Contra o sarampo... 

 

FS - Vacinação contra o sarampo... 

 

WH - Vacinações... 

 

FS - É. Sarampo, poliomielite e varíola. E na cidade de Belém. 
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WH - O sr. que fez esse...? 

 

FS - É. Fui eu mesmo que desenhei. Tudo isso fui eu que desenhei e tal, com um cuidado danado e 

tal. Porque aí, não me recordo ao certo qual era o percentual que tinha que se vacinar contra 

poliomielite, contra o sarampo e contra a varíola. Por aqui, se você somar, você vai saber 

exatamente... Isso aqui foi no mês de setembro. Foram os dias que nós fizemos a vacinação. Aqui:  

Posto 1. Esse  Posto 1 é o centro de saúde do posto central. E nesse Posto 1 as previsões, as estimativas 

de vacinação... porque eu levei... um cálculo dos percentuais da população para poder saber, sarampo. 

Porque sarampo era a partir de 9 meses até... 1 ano e tanto ou 2. 

 

AA - Então com os dados da população na área o sr. pode.. 

 

FS - É com os dados... é, é... 

 

AA - ...ter uma previsão. 

 

FS - Com os dados da população e com os percentuais que foram dados por um sujeito, era um técnico 

aqui, ele sabia toda a população do Brasil e a distribuição da população por faixas etárias, por grupos 

etários. De maneira que eu aí, fiz o levantamento lá, de toda a população... O trabalho não foi pequeno 

não! Porque foi Belém, depois Posto 11, abrangendo Nazaré e tal, etc... Toda a cidade dividida... (ri) 

Era um negócio, um trabalho danado! Medindo... 

 

AA - Meticuloso. 

 

FS - Hein? 

 

AA - Meticuloso. 

 

FS - Meticuloso. Um trabalho mesmo de chinês. De maneira que, de posse de todos esses dados aqui, 

de acordo com os percentuais dados pelos, pelo órgão técnico, eu aí fiz um programa da vacinação. 

Esse vermelho aqui é, injetor a pressão, seringa descartável oral e multipunctura. 

 

WH - Multipunctura?! 

 

FS - É. Que era varíola. É. (ri) De maneira que era feito em toda essa base, né? Pá, tudo, o tempo que 

eu tinha necesssidade. Quinta-feira. Segu... domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira. Nós 

fazíamos orçamento... 

 

AA - Nesse Posto 1? 

 

FS - É. Nesse Posto 1. Sexta-feira também no Posto 1. Sexta-feira. Porque até aqui era... 

 

AA - No Posto 1.  

 

FS - É, era o Posto 1. 

 

AA - Mas aí na sexta seria uma vacinação contra outra... 
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FS - É, é, é... Na sexta, isso aqui era seringa descartável oral e multipunctura. Na s...sexta. Sábado e 

domingo era descanso. E isso aqui, o preto, era a mesma coisa até atingir os dados que nós julgávamos 

que era necessário, e que eram necessários... 

 

AA - Pra dar como encerrada a vacinaçào naquela...  

 

FS - ...naquele Posto. Aí nós passávamos para o outro Posto que era esse aqui, (ri) avançava nesse... 

Tá tudo bem estudado. Tá tudo certinho... 

 

WH - E o sr. fez porque órgão do Ministério, dr. Fausto? O sr. tava trabalhando aonde nessa época? 

 

FS - Eu estava trabalhando nessa época... na Divisão de Profilaxia... 

 

AA - Na Epidemiologia? 

 

FS - É. Eu tava trabalhando... 

 

AA - E estatística? Porque teve uma época que o sr. trabalhou no Serviço Nacional de Epidemiologia 

e Estatística. 

 

FS - Sim. Eu sei que o chefe, primeiro foi o Suzar, depois foi o (Lírio?), Lírio Bastos.  

 

AA - O Suzar, depois foi o Lírio. 

 

FS - É.  

 

WH - Lí...Lírio, Brito Bastos? 

 

FS - É. (ri) Inteiramente louco. O Lírio era inteiramente louco e tal, etc. De maneira que eu, (ri) ele, 

Lírio... 

 

WH - Que era o organismo dentro do Ministério que promovia essas campanhas. 

 

FS - É. Que estava promovendo essas campanhas. 

 

WH - Que outras campanhas tinha? O sr. lembra além dessa que o sr., o sr. fazia junto: sarampo, pólio 

e varíola. Era... 

 

FS - É. 

 

WH - ...o seu grupo que vacinava pra essas três doenças. 

 

FS - É. Que vacinava e...essas três doenças. 

 

WH - Aí o sr. itinerava pelos Estados, é isso? (buzina) 

 



 

 

 
 

340 

FS - É, é. Andei por todos Estados, isso e aquilo... 

 

WH - Quantas pessoas trabalhavam com o sr.?  

 

FS - Trabalhava... Para esse trabalh... 

 

WH - Pra montar uma campanha dessas? Quantas... 

 

FS - Quantas pessoas iam comigo? 

 

WH - ...o sr. precisava? É. 

 

FS - Não. Porque aí existia duas coisas. O pessoal que eu levasse, quem era que eu levava? Primeiro: 

um técnico, conhecedor profundo do... injetor. Esse injetor (??). (ri) Aquilo... que faz a prov... 

 

WH - Aquela seringa? 

 

FS - Não, não era a seringa não. 

 

AA - Era a pistola? 

 

WH - Pistola? 

 

FS - Pistola! Aquela pistola, teoricamente é fácil, mas quando eu fui pra lá, e eles criaram confusão 

comigo, pra me criar problema e etc. Só me mandaram um ou dois injetores funcionando e o resto 

eram peças e mais peças que eu tinha que compor para conseguir mais 4, 5 ou 6 injetores. E esse 

técnico que foi comigo, era um sujeito fabuloso. (ri) Eu nunca vi um sujeito tão habilidoso como ele! 

Eu consegui logo uma sala ampla pra ele.  No prédio do secretário da Saúde. Me atendeu, mandou 

uma mesa que nem essa aqui, aquilo cheio de peças e ele com aquele negócio e tal, um trabalho 

danado, desgraçado. Pra recompor tudo aquilo para colocar aqueles injetores em funcionamento. Não 

foi fácil, mas ele conseguiu. E nós realizamos essa vacinação. Além disso, eu, um dia ou dois, tive 

que ir ao Amapá, porque tinha que organizar um serviço lá. Lá era uma coisa mais simples. Eu fui lá, 

passei dois dias e voltava pra Belém. Nessa viagem, eu passei 40 e tantos dias fazendo essa vacinação. 

 

WH - Na cidade de Belém. Mas além desse técnico do sr. que, o sr. funcionava como uma espécie de 

coordenador da vacinação? 

 

FS - Não. Eu levei... e levei... É. E levei duas visitadoras sanitárias. Duas moças que trabalhavam lá 

e tal, dando explicações, fazendo propaganda e o diabo e isso e aquilo... 

 

WH - E quem vacinava eram as pessoas do Posto? Vocês faziam contato com os...os auxiliares, 

médicos? Como é que se montava essa campanha? O sr. podia contar pra nós. 

 

AA - Tinha essa integração, né, com esses outros locais? 
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FS - Esse problema é o seguinte, é que antes desse dia 12 de setembro, eu cheguei uns 10 dias antes. 

Nos 10 dias antes, foi feita uma propaganda na imprensa e isso e tal, os jornais publicaram muito 

inclusive a minha...  (ri) a minha pessoa, né, saía nos jornais, o diabo, explicando tudo isso. Enfim... 

 

AA - Então o sr. concedia entrevistas? 

 

FS - É. Concedia entrevistas e isso e tal... 

 

AA - Faziam reportagens...? 

 

FS - É. Faziam aquela confusão danada e tal, etc. Muito bem. De maneira que, numa cidade como 

Belém, que sempre viveu o impacto de epidemias muito agressivas como febre amarela e o diabo, 

aquilo já criava uma situação de atenção da população. Tudo isso foi montado de acordo com os 

postos da Saúde Pública. A Saúde Pública em todos esses lugares aqui, você vê: Centro de Saúde nº 

3, centro de Saúde Oswaldo Cruz, tal, Posto médico e tal, Santa Terezinha... Todos esses postos 

tinham uma base na Saúde Pública local. De maneira que é evidente que eu visitei todos esses postos. 

Dias antes, eles já sabiam qual era o dia, a hora, etc. Como ia funcionar em... 

 

AA - Em conjunto foi criando a rotina, né? 

 

FS - É. Em co... É. Foi criando, é. Essa situação. Havia coisas incríveis! Inclusive num dia, num 

domingo ou coisa qualquer, que iria ser feriado e tal. Mas não, tava lá e tal. E o vigia... o vigia sempre 

anda com a coisa importante. O vigia tem uma arma, né? Porque o vigia se julga importante quando 

tem um bacamarte na mão. O que eu sei, é que eu ia subindo a escada pro primeiro andar, a arma 

desse vigia disparou: “pá!” Pegou no corrimão da escada, arrancou um pedaço do corrimão, mas por 

menos de meio metro... 

 

AA - Não pegava no sr., né? 

 

FS - Assim, as pessoas exageradas diziam: “Por 1 centímetro, por meio centímetro, né, ... Por 1 

centímetro por isso e tal...”(risos) 

 

AA - Podia sair no jornal que foi um atentado! 

 

FS - É, é... Não, mas era um absurdo! Eu disse: “Boca de siri, não fala nada porque isso cria...” É 

negativo, né? 

 

WH - É, claro! 

 

FS - Quase  morro lá em... 

 

WH - Em Belém, né? 

 

FS - Em Belém num negócio desses. Mas, foi uma experiência muito boa. 

 

WH - Mas dr. Fausto, deixa eu lhe perguntar. Essa campanha, ela durou o mês de setembro no caso, 

né? 
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FS - Em Belém. 

 

WH - Em Belém. 

 

FS - É.  

 

WH - É, durou mais ou menos 21 dias, né? A gente vê pelo cronograma: 15, 20 dias, né? O...o que 

eu queria lhe perguntar era se foi uma campanha episódica ou se deixou nesses postos algum tipo de 

recomendação que eles pudessem continuar vacinando a população? 

 

FS - Ficaram. É como aqui! Aqui você vê essa confusão danada e tal, pá, pá. Mas todos os postos têm 

a vacina disponível pra outra ação. Mas a experiência mostrou, com esse início, que o que motiva a 

população, é essa agitação toda... 

 

WH - Esse alarde, né? 

 

FS - ...esse alarde pra vacinação num dia só. Numa cidade como Belém, como no interior, eu 

pensava..., depois não, vi que a experiência demonstra que há a necessidade realmente da Saúde 

Pública fazer essa propaganda muito grande pra uma vacinação, que teoricamente não deveria existir 

porque existe permanentemente disponível a vacinação para a população. 

 

WH - Quer dizer, já existiam nesses postos essas vacinas à disposição da população ou foram vocês 

que levaram? 

 

FS - Não. Nós é que levamos. Aí tem o grande impacto porque a vacina foi levada por nós. 

 

WH - Foi uma coisa inédita na cidade, né? 

 

FS - (ri) Tanto que tem a fotografia que saiu nos jornais, eu levando... (barulho de papel) Não sei. Eu 

mostrei na vez passada. Não viu? 

 

WH - Eu acho que... 

 

FS - Entregando a vacina ao secretário da Saúde, o vidrozinho de vacina a ele, aquilo foi fotografado, 

a imprensa aí publicou. ... (pausa na gravação) 

 

WH - Achou a foto aqui do... 

 

FS - Foi a primeira vez que ele ... pegou... 

 

WH - Pegou num vidro? 

 

FS - ...num vidro... 

 

WH - Esse quem é? Esse... 
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FS - Esse era o secretário da Saúde. Devia ser. 

 

WH - Secretário de Saúde de Belém? 

 

FS - É. Não! Do Estado, né? 

 

WH - Do Estado, né? Perdão. 

 

FS - E ele... até que ele é um deputado hoje, não sei o que ele é ou foi governador ou o que foi.  Eu 

sei que era muito gentil comigo... 

 

WH - O sr. se lembra que ano foi isso?  

 

FS - Isso foi... ... (barulho de papel) ...  

 

WH e AA - (??). ( pequena pausa na gravação)  

 

FS - ...O mal é a pessoa não datar, né? 

 

WH - É. O sr. não colocou o ano... nesse gráfico. 

 

FS - É. Mas é bem interessante, que isso foi em 1900 e ... 60... 

 

AA - Só uma dica que tem aqui, olha! Tem aqui um Posto nº 20, SUCAM, avenida Nazaré esquina 

com Rui Barbosa. Mas será que esse SUCAM sigla assim já é Superintendência de Campanha?... 

 

FS - É, é. 

 

AA - tem que ser pós 70. 

 

FS - É. 

 

AA - Então foi depois de 70. Porque a SUCAM é de 70. Quer dizer, deve ter sido do início da década 

de 70, essa vacinação, né? Essa sua... 

 

FS - É. É sim. Essa minha ida a Belém. 

 

AA - ...participação na..., ida a Belém, né? 

 

FS - É. É provável. 

 

AA - É. Deve ter sido por aí, pra ter o curso SUCAM. 

 

FS - É. É, é, é. Pode ser. 

 

AA - Deve ser por aí. Mas o sr. quando tava falando da sua ida, o sr. falou, me chamou  atenção a 

questão dos injetores estarem quebrados e parecia ser meio, dificuldades não muito...  
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FS - Fáceis. 

 

AA - ...naturais,... 

 

FS - É. 

 

AA - ...dificuldades  meio propositais. 

 

AA - O sr. sofreu algum tipo de restrição no seu trabalho, o sr. teve dificuldades pra...pra fazer? O sr. 

sentiu isso como resistências ou alguém querendo atrapalhar...? 

 

FS - Não. Eu acho que foi por isso. Porque realmente... 

 

AA - Outras coisas aconteceram nesse nível? 

 

FS - ...essa vacinação, essa vacinação lá em Belém era uma vacinação de grande interesse. Porque 

havia uns focos de poliomielite lá. Segundo: a distância daqui pra Belém pra resover um problema 

lá, era 10 vezes mais difícil do que aqui pra São Paulo ou pro Paraná. Porque tavam fazendo também, 

parece que uma vacinação lá no Paraná. De maneira que eu achava, quando saí daqui, devia ser dado 

à vacinação em Belém, o máximo de facilidade possível, diante das dificuldades que nós íamos 

encontrar lá. Aqui não. Existiam inclusive pessoas que já tinham certa intimidade com os injetores, 

ao passo que lá em Belém, não existia. ... Bem,... 

 

WH - E além de...de Belém, o sr. trabalhou também e outras cidades, né, que o sr. disse...? 

 

FS - Trabalhei. Eu fui a outras cidades para organizar o Serviço. É evidente que coisa muito mais 

simples, né, muito mais prática, porque ... Praticamente não existia nenhuma necessidade de injetor, 

né? Algumas cidades não havia necessidade.  

 

WH - Agora eu ia lhe perguntar, dr. Fausto, essa...essa vacinação contra a varíola já era parte daquela 

campanha internacional de erradicação da vaaríola... 

 

FS - Era, era. 

 

WH - ...organizada pela Organização Mundial da Saúde? 

 

FS - É. Era parte daquela vacinação. Porque existia também, um problema que eu... sempre procurava 

agir de acordo com a linha dos meus conhecimentos. Aqui, por exemplo, se vacina a partir de um ano 

de idade, né, vacina e tal, etc. E eu nunca aceitei essa vacinação porque entendo que uma criança 

antes de 1 mês, ela não tenha condições para... formar anticorpos. Ela... 

 

AA - Então, em toda e qualquer vacinação, na sua opinião, teria de ser após 1 mês? Após de um mês 

de... 
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FS - Dependendo da vacina. No caso da poliomielite, a poliomelite acho que há um exagero do 

indivíduo querer vacinar uma criança com menos de 30 dias. Porque ela, imunologicamente, é 

incompetente para formar anticorpos contra poliomielite. 

 

AA - Poliomielite. 

 

FS - De maneira que... Mal não faz! É evidente que não faz mal. Mas, não é o problema de fazer 

mal,...  

 

AA - É não atingir... 

 

FS - ...é o problema de fazer bem e que às vezes crie inclusive certos problemas para a mãe, que não 

é fácil sair com uma criança com 1 ou 2, 3 dias pra ir num posto de vacinação... Num dia como ontem 

por exemplo. 

 

WH - Na verdade você vai até expor a criança a... 

 

FS - Ah, claro! Mas muito mais perigoso, levar uma criança com 2, 3, 4 dias num posto de vacinação 

do que resguardar ela, e 30 dias depois (ri) ela ir ao posto de vacinação e se vacinar. Porque a vacina 

tá lá disponível! 

 

AA - Claro. 

 

FS - (??) Essa propaganda que eles fazem, de criança com 1 dia pra vacinar contra a poliomielite é 

contra a minha religião, eu sou contra isso.  

 

WH - Agora, esse programa de vacinação. Quer dizer, eram três vacinas juntas, né, que o sr. atuava: 

sarampo, pólio e varíola, né? 

 

FS - É. 

 

WH - Havia outros programas que englobavam outras doenças organizadas por esse Serviço onde o 

sr. trabalhava? 

 

FS - Existia a vacina tríplice, né? 

 

WH - Ah! Tétano, coqueluche e difteria, né? 

 

FS - ...difteria. Isso é uma vacina antiga. 

 

WH - Mas também aí era outro grupo que fazia... 

 

FS - É. Essa vacina era uma vacina, digamos, sistemática nas atividades da Saúde Pública local. Só 

agora, parece, que eles tão conjuntamente com a vacina contra a poliomielite, fazendo a vacinação 

contra... 

 

WH - A tríplice. 
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FS - ...tríplice. E tem sarampo. Vacina contra sarampo. Que é também uma vacina indispensável. Mas 

a vacina contra sarampo, eles,  felizmente, obedeceram ao problema dos 6 meses, né? Eles só vacinam 

depois de 6... de um modo geral depois do 9º mês é que deve ser feita a vacinação contra sarampo. E 

a vacinação contra a poliomielite ainda tem esse aspecto de que, primeiro: a incompetência 

imunológica da criança em formar anticorpos. Segundo: todo mundo sabe que uma mãe protegida 

contra a poliomielite, quer dizer, ela transfere para o filho uma imunidade passiva. Essa imunidade 

passiva, no caso da poliomielite é curta. Mas é de um mês no mínimo. De maneira que não tinha 

indicação nenhuma... Não tinha não. Não tem. 

 

WH - Não tem. 

 

FS - ...indicação nenhuma pra vacinação como eu vi, normalmente hoje, toda a mãe tá protegida 

contra a vacinaç..., contra a poliomielite. E eles não fazem a vacinação que eu acho que deveria ser 

feita. Que é a vacinação da mulher grávida depois... de uns 4 meses, 5 meses, aí deve vacinar. Porque 

aí dá uma proteção ainda maior à criança. Porque o grande risco, o grande risco que existe, é que...  

 

 

Fita 21 - Lado B 

 

 

WH - O sr. tava... 

 

FS - Eu digo, a criança...  

 

WH - ...falando... 

 

FS - ...a criança é imunologicamente incompetente pra criar anticorpos, mas ela tem condições para 

se infectar. O perigo da criança é esse. de uma criança ou uma mãe não protegida e não transfira pra 

criança essa imunidade passiva nos 30 primeiros dias. Não sei se... 

 

AA - Hum, hum. Seria muito mais seguro que a mãe... 

 

FS - ficou compreendido isso ou não? 

 

AA - ...tivesse recebiddo... 

 

WH - É, claro. 

 

AA - ...a mãe recebesse a dose durante a gravidez... 

 

FS - É, ...a dose... durante a gravidez... 

 

AA - sempre iria, daria... 

 

FS - ...aí daria mais segurança nessa imunidade passiva. Exatamente nesse período que muitos 

técnicos... (ri) Não sou eu, quem sou eu pra afirmar isso? E eu aceito porque, dentro da minha lógica, 
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acho que não é justo, que a criança desde que não forme anticorpos, mas tá protegida protegida pela 

imunidade passiva da mãe. Pode perfeitamente ser transferido com a vacinacão a partir do 4 mês. 

Eles sempre vacinam na 2ª metade do período da gravidez. Muito bem. De maneira que... a minha... 

(pausa na gravação) 

 

WH - O sr. quer falar mais alguma coisa sobre esse período? Eu acho que a gente, de qualquer forma 

vai voltar um pouco, porque acompanhando a sua trajetória, a gente vai voltar um pouco a falar sobre 

essa época. A gente podia fazer, dr. Fausto, é voltar pro DNERu, pro sr. contar como é que o sr. saiu 

de lá. Como foi a sua saída do DNERu e até o sr. chegar no Serviço Nacional de Educação Sanitária. 

O sr. nos contar um pouco desse período da sua vida. Né? 

 

FS - Bem, a minha saída do DNERu... foi, é evidente que não tem nada com a revolução, né? Eu era... 

assessor do diretor geral e era o responsável pelo programa... do Bócio Endêmico. Não é? E,... ... e 

tava perfeitamente engrenado nos programas do DNERu, principalmente porque o diretor do DNERu 

era o Mourão Filho. Era o Mourão Filho. 

 

WH - Mourão Filho. 

 

FS - É. Mourão Filho. E esse Mourão Filho era um homem de esquerda e ele tinha confiança ilimitada. 

E eu sempre dizia, a melhor coisa é a gente ser amigo do rei, é melhor do que ser o rei, né? (ri) Porque 

o amigo do rei não tem a responsabilidade do rei, mas geralmente faz aquilo que ele acha que é 

correto, que é justo. De maneira que eu, (ri) tava até passando uma fase muito boa no DNERu como 

amigo do rei.  

 

WH - Chegaram a implementar alguma... 

 

FS - Hein? 

 

WH - alguma medida dentro do DNERu. Quer dizer, essa diferença, né, da pessoa do, do ... do diretor 

do DNERu ser uma pessoa de esquerda, né, que tá próxima ao sr. ... Pessoas que pensavam, né, 

propostas alternativas pra saúde. Conseguiu se implementar alguma... alguma orientação diferente 

dentro do DNERu ou criar campanhas... Enfim... 

 

FS - É muito difícil isso. Eu, né, que como lhe disse, estava muito chegado ao diretor, é que senti de 

perto como é difícil, um indivíduo que não é o titular, tendo influência como você se referiu, na 

condução dos trabalhos do DNERu. O Mourão era político. E como político ele tinha as suas 

aspirações, não é, de... ser senador, voltar a ser senador, né, porque ele tinha sido senador e tal, etc. 

E, criou um Serviço de... de Verminose. E ele quis dar um, quis não, deu um vulto muito grande ao 

Serviço de Verminose. Como ele tinha muita confiança em mim, ele disse: “Olha Fausto, você vai 

chefiar esse Serviço de Verminose.” (ri) Quando ele me disse isso, eu digo: “Ah! Tô é levando um 

tiro aqui no coração!” (risos) 

 

WH - Por quê? 

 

FS - “Porque eu, absolutamente,  não aceito. Além de não aceitar, sou contra...” E ele acho que se 

assustou: “Mas contra?” Eu digo: “Terminantemente contra! Não tenho condições nenhuma pra 

realizar um serviço desses! Nos moldes que você tá pensando realizar.” 
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WH - Mas o sr. era contra à sua indicação ou ao Serviço em si? 

 

FS - Às duas coisas.  

 

WH - Por que que o sr. não... achava que a... 

 

FS - A minha indicação, porque a minha indicação implicaria, por uma questão de lealdade, de 

executar o programa que ele achava que era correto. E a minha lealdade é que eu não poderia, jamais 

realizar aquele tipo de serviço. E ele aí: “E tal... Mas, Fausto, eu já...” O Teixeira Leite, que era um 

reacionário danado. Um sujeito muito meu amigo e tal, mas muito ligado na reação e tal. Uma boa 

pessoa. Disse: “Não. Eu preciso tirar o Teixeira leite porque o Teixeira Leite não vai aceitar uma 

coisa dessa, isso e aquilo.” Eu digo: “Outro erro seu. tá totalmente enganado. O Teixeira leite aceita 

qualquer situação desde que ele permaneça como chefe do Serviço da SUCAM, aqui no Estado do 

Rio de Janeiro. Primeiro: por uma questão de vaidade e tal e etc. Segundo: ainda tem um detalhe 

familiar. (ri) Ele daqui a 4, 5 meses vai casar a filha e um sujeito que é chefe do Serviço é diferente, 

né, ‘Casa, casa-se a filha do dr. ..., chefe do não sei o quê...’, do que de um simples médico do 

DNERu.” “Mas eu vou colocar como meus dois elementos aqui: o Irú Santana...” Um comunista 

danado... 

 

AA - Irú? 

 

FS - Santana. 

 

AA - Irú santana. 

 

FS - É. Irú Santana. Esse Irú Santana era do PC... danado (ri). E o Renato Santos. Eram os dois do 

DNERu. Os dois comunistas fichados nele, eram eles. E eu como disse, nunca pertenci ao Partido 

Comunista nem coisa alguma. Era tido como um sujeito de esquerda e tal, mas nunca pertenci. Mas 

o Irú que era muito meu amigo (ri) e o Renato, esses realmente eram elementos de esquerda. E disse: 

“Mas ele vai trabalhar, eu, o Irú e ele e tal...” (ri) Eu digo: “Mas isso não tem importância nenhuma! 

O Teixeira Leite aceita tudo. Ele permanecendo, ele vai freqüentar as inaugurações, porque vão tirar 

fotografias e isso e tal... 

 

AA - Vai até gostar! 

 

FS - (ri) É. Vai até gostar! Ou então não tá ligando. “Ah, mas essa...?” Eu digo: “Pode! Eu conheço 

as pessoas e as coisas. De maneira que o sr. fique tranqüilo, que o sr. vai manter esses dois 

auxiliares...” E, muito bem, como eu era muito amigo do Mourão, ainda hoje..., ainda hoje não, mas 

há uns 4 dias teelefonei pra ele. Ele... eu aí chamava o Irú, digo: “Ô Irú, mas você não tá vendo que 

um negócio desse não funciona, não tem sentido nenhum. Vocês vão criar postos de distribuição de 

tanque de vermífugo pra essa população e tal... E daí? O que vai acontecer?” “Ah, não, porque isso 

melhora!” “Melhora coisa alguma. Melhora 1 dia, 3 dias, 4 dias, mas continua do mesmo jeito, 

andando de pés descalços e o diabo e tal, etc. Isso não vai adiantar nada.” Mas a coisa continuou com 

eles lá. Continuou com eles lá e eu agindo na minha campanha contra o ... 

 

WH - O bócio. 
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FS - ...o bócio e no gabinete dele mostrando certa...certas coisas que não podia (barulho intenso de 

trânsito) concordar e ele que era meio cego nesse negócio de administração, porque tem muita casa 

de banana, né? (ri) Envolvendo uns processos pra compra disso, pra compra daquilo... e o sujeito tá 

longe. Eu não, sou um sujeito de detalhes. Negócio de comprar qualquer coisa, eu saio, vou a uma 

casa, vou à outra... como se tivesse dinheiro no bolso, porque tudo é o dinheiro que funciona. Hoje 

quando você vai comprar um negócio você força muito, e chegava às minhas conclusões, se uma 

unidade você compra por esse preço como é que 10 mil, (ri) 3 vezes mais caro! Isso não é possível! 

E aí e tal, etc... e o...o... Mourão... 

 

WH - Quer dizer, havia super faturamento nas contas. Isso... 

 

FS - É, era uma vergonha! E eu fiquei muito mais a par disso na época do Mourão, porque ele me 

dava acesso a tudo. E isso era uma demonstração que ele pessoalmente não tinha... confiava e nem 

tinha interesse. (grande barulho de trânsito) Ele podia era escorregar numa banana, assinar aquilo. Eu 

digo: “Não, não assine. Isso você não assine nem nada.” De maneira que como... 

AA - Ele o tinha como um consultor (?). 

 

FS - É, é... Como as semanas foram se passando e eu era que ficava, eu naquela mesa lá dos diretores, 

chefões, etc... (ri) E eu olhava (???) (fala para dentro) positivo, assina, não assina. Bem, acontece que 

eu... dentro dessa situação, no dia da revolução, deixa eu ver se eu me recordo aonde eu estava... 

(buzina) No dia da revolução, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Já estava aquela agitação muito grande 

e isso e tal... O Lima Verde trabalhava no gabinete do Fadul. Era o Fadul ministro, né? E aí, quando 

a coisa esquentou, o Fadul foi pra Brasília... Porque o Fadul viajou com o João Goulart para 

Montevidéu. Nós telefonamos pro Fadul e o Fadul disse: “Olha, a situação tá periclitante. Não tem 

mais condições e isso e tal... Você fiquem aí no gabinete...” (ri) De maneira que nós ficávamos lá no 

gaabinete do ministro. Eu sentado lá na cadeira do ministro. Eu digo: “Pronto! Eu vou ser ministro 

durante 15 minutos.” Durante 15 minutos. (risos) Eu fazia pilhéria, me divertia com essas coisas. 

“Ministro por 15 minutos aqui, vamos ver. (??) um cafezinho!” 

 

AA - E o dr. Lima Verde tava lá também, no gabinete. 

 

FS - É. O Lima Verde também lá e tal, etc... O Lima verde era meio nervoso, né, o Lima Verde não 

tem essa minha tranqüilidade. “Fausto! A gente sabe que a situação não tá boa... mas a gente tem que 

aceitar ela...” O que eu sei é que no dia seguinte, vence a revolução. Vence a revolução mas eu, fui 

pro meu serviço, né? Não tinha sido ainda exonerado! Fui pro meu serviço. E o... 

 

WH - O sr. intuía... 

 

FS - Hein? 

 

WH - ...intuía problemas políticos no caso já, tendo havido o golpe, o sr. já imaginava que ia ter 

problema...? 

 

FS - Ah! Sabia que ia ter problema! Eu tinha certeza! (ri) Eu sei que eu fui pro Serviço e aí começou 

o boato de quem seria o novo diretor. O fulano, cicrano, beltrano e tal... não! Aí saiu a ficha certa. 
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Manoel Ferreira. Porque eu como... o... o antigo diretor. Como é o nome dele? O... ... um que era 

diretor e que se tornou meu inimigo, mas sem eu saber, não... É curioso porque ele brigou comigo... 

 

AA - Dentro do DNERu mesmo? 

 

FS - É, dentro do DNERu. Modesto! Mo...Modesto... de Souza. Carlos Modesto de Souza era o nome 

dele por completo. Esse Carlos Modesto de Souza... era o diretor antes do Mourão. E eu não sei 

porquê, envenenava a minha pessoa com ele. Eu estava até em Brasília. Eu tinha ido a Brasília, acho 

que eu contei isso né, pra resolver uns problemas lá reivindicação do pessoal. Eu me dava com a 

bancada... de Alagoas, deputado e isso e tal... Inclusive o pai do... do presidente, era muito meu amigo. 

O Arnon de Melo. O Arnon de melo, pai do... 

 

WH - Fernando Collor? 

 

FS - ...do Fernando Collor. E esse Arnon era meu companheiro... 

 

WH - É. O sr. contou, de infância. 

 

FS - ...de infância e isso e tal. Bem. Eu tinha ido porque nessas coisas eu sempre era convocado, 

porque eu tinha um relacionamento... 

 

AA - Uma boa entrada nesse... 

 

FS - É, nesse... 

 

AA - ...grupo político. 

 

FS - ...nesse grupo político. 

 

WH - Que reivindicação o sr. tava defendendo? 

 

FS - Não sei! Era uma reivindicação, uma situação... 

 

AA - Alguma coisa da carreira... 

 

FS - ...da carreira. Era uma coisa e tal... Era uma coisa importante. O Celso... O Celso, você conversou 

com o Celso, não sei se o Celso fez referência a isso, porque o Celso foi comigo. E eu, até me 

hospedava na casa, no apartamento de um... senador, Jesuíto Rosado. 

 

WH - Ah! 

 

AA - É. O sr. contou essa história pra gente.  

 

FS - É. Esse Jesuíto Rosado que era muito meu amigo e isso e tal, pá.... Eu tinha liberdade de hospedar 

colegas e o diabo e ele sabia que uma pessoa de certo padrão não ia levar pra casa dele ladrão, sem-

vergonha e isso e tal. Mas eu tinha muitas facilidades lá em Brasília. Bem, eu estava lá e até, levei 

tantas diárias, digamos, 5 diárias ou 6 diárias. Mas a coisa demorou e eu telefonei pro Modesto, 
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dizendo a ele que queria permanecer mais 3 dias ou 4 dias e tal, etc. E ele: “Ó, Fausto e tal...” Eu 

digo: “Não. Chama o...o... era Cleto não sei que, o chefe lá de Brasília que eu autorizo a ele lhe pagar 

essas 3 diárias ou 4 que eu ia demorar a mais e quando você chegar eu... 

 

AA - Remeto de volta o valor. 

 

FS - É... eu... E tô eu trabalhando lá e tal, procurando resolver um problema ou outro... Quando chego 

aqui no aeroporto, quem estava lá pra me receber? O “diabo louro”, é o Nilson Guimarães. (ri) Eu 

chamava ele... 

 

WH - O “diabo louro”, né? É verdade. 

 

FS - É, o “diabo... Hein? 

 

WH - É verdade. 

 

FS - O “diabo louro” tava lá. “Fausto, o que que...?” Eu digo: “O que é que há, Nilson?” “Não. O que 

é que há é que o Modesto tá danado com você. E vai lhe dispensar da função de assessor técnico.” Eu 

digo: “Ué! O problema é dele. Ele é o diretor, eu sou assessor técnico e ele me dispensa e tem que 

encaminhar pra Saúde dos Portos porque eu sou lotado na Saúde dos Portos.” Era uma das coisas que 

eu mantive,  a minha lotação na Saúde dos Portos, porque é muito chato você tá num serviço que é 

iminência parda lá nesse ambiente, fica numa mesinha, sempre tem gente descontente, aí ficam... (ri) 

chacoalhando, não esculhambando... Mas a gente sente a reação! Então o problema é dele. É só me 

encaminhar à Saúde dos Portos, etc, que era o Adelmo de Mendonça, outro meu amigo. Bem, quando 

foi no seguinte de manhã, eu fui lá pro serviço. Fui lá pro serviço e aí o Modesto, de cara amarrada. 

Passou assim por mim, quase que não me viu. Digo: “O que é que eu tenho com isso?” Ele tá... vai 

ficar numa situação péssima, porque eu em toda a minha vida aqui no Ministério, talvez essa tenha 

sido uma das situações que eu gozei de mais prestígio. Porque era amicíssimo do ministro Fadul, 

muito amigo do ministro. O Fadul ia pra casa do Mário, jantava na casa de Mário, eu ia pra lá também, 

jantávamos junto etc e tal. E o Fadul já nessa época falava na nomeação do Mourão para, nós não 

conhecíamos o Mourão, para a diretor do DNERu. E nós dizíamos pra ele: “Quem é Mourão? Mourão 

é um senador que nunca trabalhou em Saúde Pública e isso e aquilo. É um dono de um grande colégio 

lá...” Não sei se é no Méier e tal... é o maior colégio! Um colégio enorme! Abriu e fechou um 

parênteses. “...É um indivíduo...” Eu até dizia: “O Mourão vai à falência. Porque ele...” Não, isso eu 

pesquei depois. Bem, é o Mourão. Depois desse episódio, eu cheguei na casa de Mário, contei as 

histórias a ele. Aí ele : “Então, vamos liberar o Fadul...o Mourão, pra ser o diretor do DNERu.” E eu 

cheguei lá no Departamento no dia seguinte e ele lá com a mesma cara. Aí euespalhei: “Olha, esse 

diretor, não fica aqui 2 semanas. Vai ser exonerado.” (ri) Aí o pessoal: “Mas de quê?” E digo: “É. Ele 

vai ser exonerado. Se eu estou dizendo é porque sei o que estou falando. É o dr. Mourão que vem 

assumir isso aqui.” Dito e feito. Ele manteve aquele comportamento, que eu não... até hoje... Ele já 

morreu. ...eu nunca entendi o porquê dessa atitude. 

 

AA - O que o levou a ter... 

 

FS - É. Porque exatamente ele devia ter uma atitude ao contrário disso. Porque ele devia saber que 

nós tínhamos uma ligação com o Fadul. Ele, ligado a nós, teria 10 vezes mais possibilidade de 

permanacer lá e o Mourão não iria jamais ter força junto ao Fadul, (ri) que era do nosso grupo, de 
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exonerá-lo pra que o Fadul, para que o Mourão assumisse. Mas não, dito e feito. Pá, uns 10 ou 12 

dias depois ele foi exonerado e o Mourão assumiu e aí eu (??) anda, anda, anda... surge a revolução, 

surge a exoneração do Fadul. Surge ele novamente lá no DNERu. (ri) Eu na minha mesa, esperando 

um retorno do Manoel Ferreira que tinha sido designado diretor do DNERu, pra me exonerar. Aí ele, 

passa por essa. 

 

WH - O Modesto. 

 

FS - O Modesto. E disse lá, até ao Elbio. 

 

WH - Ao? 

 

FS - Ao Elbio! Elbio! Era o secretário, não... hoje ele é muito meu amigo o Elbio e tal. Mas era, tinha 

sido secretário dele, quando ele foi do DNERu. É um sujeito que se mantém nas situações. E aí ele 

disse: “Olha, eu...” Isso eu só soube por intermédio de outras pessoas. “...fui convidado para cargos 

muito importantes.” De fato, no dia anterior, ele tinha tido uma audiência com o Castelo Branco. “E 

aceitei de ser chefe da Seção de Segurança do Ministério.” É. chefe da seção de Segurança. “Para 

exonerar esse doutor comunista aí, Fausto Magalhães.”  

 

WH - O sr., né? 

 

FS - É. (ri) Me disse isso e tal. Eu digo (?):  “Agora vamos, vamos pra luta.” Vamos pra luta. Quando 

ele me disse aquilo, foi um alerta, foi até muito bom. Que eu cheguei em  casa, falei à dona Maria, 

né, pra ela manerar as despesas. (ri) Porque eu sei lá! Posso realmente ser exonerado. A minha 

disponibilidade não é lá tão grande assim que eu possa suportar ficar meses e meses marginalizado. 

E aí ela esquematizou: “Não. Amanhã eu viajo para São Paulo. Vou à casa do tio Estênio. Conto essa 

história a ele e vamos ver o que é que o tio Estênio diz.”  

 

WH - Quem é o tio Estênio? 

 

FS - O tio Estênio era comandante do 2º Exército. 

 

WH - Ham! 

 

FS - Era no momento, da... do Tribunal Militar. (ri) Do Superior Tribunal Militar. Era um homem 

indicado inclusive pra se ministro da Guerra, o diabo. Era um dos sujeitos mais importantes do 

exército. Porque esses Alburquerque Lima, são do Ceará. Um irmão dele... tinha sido convidado até 

pra ser ministro da aviação. Enfim, era um indivíduo de grande prestígio. 

 

AA - Ele é Estênio Albuquerque? 

 

FS - Hein? 

 

AA - Ele é da família Albuquerque. Ele é Estênio Albuquerque. 

 

FS - É. É. Caio Estênio de Albuquerque Lima. Esse Caio Estênio de Albuquerque Lima era um sujeito 

de grande prestígio no exército e tal. E, mas só ser tio dela. Porque ele era casado com uma tia. E 
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geralmente, (ri) os sujeitos casados com a tia, a tia tem mais força que o tio, né? Porque ela era 

belíssima. Muito bonita. Da família de Maria, era um tipo de... um tipo de beleza. E muito ligada. E 

quando vinha ao Rio, não só ela, a Luísa, era a tia de Maria, como o próprio Estênio, se hospedava 

no meu apartamento. De maneira que era uma pessoa... 

 

WH - Claro. 

 

FS - Aí o Estênio me escreve uma carta pra eu apresentar ao ministro da Guerra, que era aquele que 

foi presidente da República depois, o... 

 

AA - O Costa e Silva. 

 

WH - Costa e Silva, Castelo Branco. 

 

FS - Costa e Silva. É, o Costa e Silva.  

 

AA - Castelo Branco e Costa e Silva. 

 

FS - O Costa e Silva, é. Eu aí fui ao Costa e Silva. Eu acho que eu já contei isso... não vou repetir. 

 

WH - Não, o sr. contou... sem gravar. 

 

AA - O sr. conversou só. Não gravou.  

 

FS - É. E o Costa e Silva era o ministro da Guerra, eu recebi  a carta e a carta, a Maria trouxe uma 

recomendação do Estênio dizendo que eu devia entregar ao Costa e Silva de próprio punho. Não. 

Não, de mão. Para ser entregue em mão. (ri) Todo assustado, né, aquela revolução, o diabo, Costa e 

Silva... Subi. Cheguei lá no gabinete do ministro, veio logo um... acho que era coronel ou major, 

secretário lá do Costa e Silva, disse: “O sr.?” Eu digo: “Tenho uma carta pra entregar ao ministro.” 

Ele disse: “O sr. me entrega a carta.” Eu digo: “Eu não lhe entrego essa carta porque essa carta é do 

general fulano de tal.” Ele: pá! tomou nota. “E o general me disse...” Eu não fui dizer a ele que era 

da mulher, da mulher dele e tal... “E o general me disse que é pra entregar em mão. Agora, se ele lhe 

disser que devo lhe entregar, não tenho dúvida. Agora, queria antes que o sr. fosse a ele, dissesse que 

eu sou portador de uma carta do general tal e tal, com uma determinação expressa de ser entregue em 

mão.” Ele foi, quando voltou, já voltou: “Ah, doutor, faz favor...” Aí entrei e esse General Costa e 

Silva, era um sujeito meio escandaloso: “Ô, tal e tal, tal, tal, como vai o Estênio?” Eu digo: “O Estênio 

vai bem.” Eu falando baixinho, né? (risos)  

 

WH - Falando baixinho! (ri) 

 

FS - ...Eu falando... Na verdade era um gabinete enorme, né? Esse coronel tava lá, uns 10 metros de 

distância, mas de qualquer forma... “Como vai ele? Meu amigão... Qual é o problema?” Eu digo: “O 

problema é...”Aí eu tive que fazer um resumo. “...Estão dizendo lá no Ministério, Ministério da Saúde, 

que eu estou numa lista aí que tenho que ser... marginalizado, excluído.” Ele disse: “Eu não sei. Nunca 

ouvi falar nisso. Em todo caso, o que eu lhe prometo é o seguinte dentro de dois dias no máximo, eu 

lhe telefono lhe dizendo qualquer coisa.” Me tratou muito bem e tal e isso... “Quando estiver com o 

Estênio, vem aqui com ele, vaamos conversar e isso e tal...” Na maior intimidade. E eu, fui pra casa. 
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Fui pra casa, contei isso à Maria. De fato, dois dias depois, ele pessoalmente telefonou: “D. Maria! 

Diga ao Fausto que não tem nada. Ele não tem, absolutamente nada sobre ele.” Eu digo: “Tá bem.” 

Eu aí, eu tinha uma outra carta para um general... Agora me esqueci do nome dele. Que era o chefão 

da Segurança no Brasil. Cuja filha era colega até desse meu filho, era estudante de medicina. Eu tinha 

ido a esse general um dia antes. Compreende? Porque, embora ele fosse o importante na coisa, mas 

era de um escalão menor do que o outro, que era ministro da Guerra, né? Mas esse já era até marechal, 

porque já era aposentado e o último posto era marechal não sei o que. E ele me atendeu com toda a 

cordialidade e isso e aquilo e tal. Também disse que ia ver... E quando eu falei dois dias depois, foi 

exatamente no dia que houve uma confusão com o filho desse marechal que era de esquerda. Lá em 

Recife. Teve até detido, o filho desse marechal. E esse marechal, aí foi a Recife, pegou um navio do 

exército e tal, pra trazer o filho pra cá, pra sair daquela confusão. E o que eu achei muita graça no 

Costa e Silva, foi quando eu falei a ele que tinha Estado com esse marechal, ele deu uma gargalhada 

e disse: “É um bom... um bom homem não sei que...” E eu fiquei sem saber se ele tava se referindo... 

ao comportamento dele realmente como homem e isso ou como pai. (ri) Eu digo: “Será que ele...,  

né?” E fiquei assim na dúvida. 

 

WH - Ficou na dúvida. 

 

FS - É. Mas, a situação minha lá no Ministério se complicou porque eu esperei ainda uns 5 dias ou 6, 

na minha mesa, que o Manoel Ferreira voltasse. Porque ele estava na Europa. Quando ele voltou num 

dia, no dia seguinte, ele me mandou uma carta...  
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Data: 19/05/1995 

 

 

Fita 22 – Lado A 

 

 

WH - O senhor dizia (tosse) que o senhor ficou esperando o dr. Manoel Ferreira voltar da Europa... 

 

FS - ...é. 

 

WH - Aí ele lhe mandou uma carta... 

 

FS - Me despedindo. Do, da função... 

 

WH - ...de... 

 

FS - ...de, de assessor sis..., assessor do diretor. 

 

WH - Hum, hum. 

 

FS - E, dizia na carta, com um pouco de malícia. Carta essa que eu vou mostrar a vocês, que eu 

ficaria satisfeito em sabendo que ia ser substituído pelo dr. Celso Arcoverde, que era muito meu 

amigo. Esta carta dele que eu vou mostrar a vocês.  ...Sim, ele me escreveu essa carta e eu quis, já 

estava com... praticamente não tinha mais nada lá, apenas me despedi de meia dúzia de pessoas, 

quando o secretário disse: “Não o dr. Ferreira quer falar com você”. Fui lá e “Olá como vai? ” e 

ele todo desconfiado, isso e tal “Fausto você sabe que eu sou seu amigo, mas as pressões que eu 

recebi aqui, que você estava comprometido e não sei o quê, com isso e com aquilo”. E eu achei a 

coisa tão mesquinha que me desliguei . Ele não devia dizer que tudo aquilo é fantasia, porque aí 

queria criar uma situação pra reverter, né, a decisão dele. Eu não vou pedir mais... nada a 

argumentar, pra dizer “não, porque o Ministro da Guerra, o Ministro da Guerra tal, foi o Marechal 

tal, etc.” existe, né. Eu não vou fazer uma coisa dessa porque no fundo, se você vê a coisa em 

profundidade, se vê que era uma humilhação, você tem não porque eu tal sou isso, sou aquilo, não 

tá bem, é isso mesmo. Né, me despedi, ainda saí de lá com o Celso, até nesse dia. Não posso me 

esquecer, porque saí de lá com o Celso. Tava com a carta na mão dele; e pra não criar problema 

com o Celso, com receio que o Celso dentro daquela carta...  

 

WH-...ficasse... 

 

FS - ...ficasse irritado, magoado, e quisesse me citar, eu “boca de siri”. Ele me deixou em casa, tal 

e etc. No dia seguinte eu fui pro porto... 

 

WH - pra... 

 

FS - Pra assumir a minha função no Ministério... 

 

WH - No Serviço... 
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FS - No Serviço de Saúde dos Portos. 

 

WH - É porque o senhor foi retirado do cargo, mas não foi demitido como médico sanitarista... 

 

FS - Não, não... (falas superpostas) 

 

WH - ...o senhor continuou trabalhando nessa questão. Quer dizer o senhor achava que poderia ter 

si..., ter sido demitido dos quadros do ministério. 

 

FS - Claro se o... o Modesto fosse um sujeito que se dizia de tanto prestígio e (barulho de trânsito) 

isso e tal e, metido de plano, isso não era... não era possível, não era possível, (aumenta o barulho 

de buzinas) porque (?) tinha segurança, podia responder era um inquérito administrativo que 

respondi, não tanto por isso, mas por outras situações que eu fui obrigado a escutar a comissão de 

inquérito, que todos os serviços tiveram. Duas comissões: uma comissão de alto nível, que era 

Coronel, isso, aquilo, aquilo outro, tal, etc. e uma comissão de nível mais baixo, que o chefe dessa 

comissão era Major, entendeu? Claro que fui para comissão... 

 

WH - No Ministério da Saúde? 

 

FS - No Ministério da Saúde. 

 

WH - Eles, eles investigaram todos os, os, os organismos, as instituições dentro do Ministério da 

Saúde, né? 

 

FS - Essa de alto nível eram dos chefes, né? Os chefes, os assistentes de diretores, enfim, as pessoas 

mais, que eles julgavam... 

 

AA - Os assessores, né? 

 

FS - É, que eles se julgavam elementos mais categorizados, mais importantes, mais, com mais 

ligações... 

 

WH - Chegaram a afastar pessoas, ou a caçar? 

 

FS - Claro! Várias, inclusive o Konder. O Konder foi demitido... 

 

WH - ...o Valério Konder!? 

 

FS - O Valério, o Isnar Teixeira, né? O Isnar foi demitido também... vai, vários. E o Celso... (falas 

superpostas) 

 

WH - Esse Irum também? 

 

FS - Hein? 

 

WH - O Irum também? 
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FS - O Irum, não. 

 

WH - Porque pouco depois em 70, foram caçados os, os pesquisadores em Manguinhos que 

também eram do Ministério da Saúde, né?  

 

FS - É. Eu digo essa fase inicial. Nessa fase inicial, o que ocorreu foi isso, e eu fiquei (?) e lá no 

porto; só permaneci como disse três dias no porto, três ou quatro dias, enquanto o Pego de Amorim 

conseguia um local que o diretor me aceitasse. E eu fiquei... 

 

(?)- Plínio?... 

 

AA - Pedro. 

 

FS - Pego. 

 

AA - Pego Amorim. 

 

FS - Armando Pego de Amorim. Que era o diretor do Serviço de Saúde dos Portos. Compreendeu 

logo, porque eu não podia ficar no porto, né? com serviço estratégico que tinha que visitar, porque 

diziam que eu era o elemento de ligação dos “comunas” que passavam por lá e tal, etc. de maneira 

que era uma situação danada, não é? (ri) Quando acabava, eles diziam “Ah, ele é tão sabido, que 

ele manteve a posição dele no posto, porque se houvesse necessidade ele vinha aqui e resolvia os 

problemas do “PC” junto do pessoal que... 

 

AA - (??) (ri) 

 

FS - Dos Organismos Internacionais, tal, etc. (ri). E eu aguardei esses dias e fui para um Serviço 

que a sede era ali na Cinelândia, era na Cinelândia, num daqueles prédios ali; passei por uma 

temporada e esse diretor saiu, em seguida veio o SUSAID, que eu não conhecia. 

 

WH - Pro Serviço da... que serviço, dr Fausto? 

 

FS - Era o Serviço de Educação Sanitária... 

 

AA - ...foi o Serviço Nacional de Educação Sanitária? 

 

FS - É, é. Serviço Nacional de Educação Sanitária. (barulho de trânsito) Mas esse Serviço Nacional 

de Educação Sanitária...(barulho de papéis passando) ficou aí durante relativamente pouco tempo; 

o que eu sei que depois eu fui para um Serviço que a sede era na Rua Coelho de Castro, que era 

Educação Sanitária também e que era o Lincoln... 

 

AA - O Lincoln de Freitas, né?... 

 

FS - O Lincoln de Freitas o diretor. Esse Lincoln de Freitas era muito meu amigo, era um sujeito 

muito brincalhão, muito namorador (ri), já morreu ele. Mas era, era um sujeito terrível (??) Eu me 

dei muito com ele... 
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AA - Era? 

 

FS - Aliás eu o conhecia antes disso, tanto que Maria conheceu ele lá em Teresópolis, que ele tinha 

uma casa lá em Teresópolis, que virou dentro de muitos anos num apartamento lá em Teresópolis. 

 

WH - Hum, hum. 

 

FS - De maneira que Lincoln era uma pessoa muito boa (?) então o problema maior dele... 

 

WH - Ele era o chefe desse Serviço Nacional, o Diretor do Serviço de Educação Sanitária... 

 

FS - É, é (falas superpostas) 

 

WH - Quer dizer, ele sabia do seu problema do Ministério?... 

 

FS - Sabia. 

 

WH - ...ele aceitou?... 

 

FS - ...é, aceitou sem nenhuma  (?) e ele não desistia (?), o problema dele eram as mulheres (ri). As 

mulheres eram o que... 

 

AA - Então não era o senhor o problema dele? (ri) 

 

FS - Não, não... o problema dele... Era um sujeito formidável (ri). E tinha um outro o problema, 

que eram dois (?) O curioso, que eu não me esqueço nunca, era o Lincoln e o Hudson, dois nomes 

de automóvel, né? 

 

WH e AA - É! (?) 

 

FS - Esse Hudson era o filho do Tarsan, porque era magro, feio. O que tinha o Lincoln de um 

sujeito formidável, forte, bonitão (?) O Lincoln era um (?) de combate (ri)  

 

(?)- (?) 

 

FS - É, é. Eu dizia mesmo: Oh, o perigo (?), ao passo que o outro era o contrário dele. O filho do 

Tarsan, mgrinho, magrinho. Agora, para ficar forte ele usava uns paletós com uma ombreira desse 

tamanho (risos), e eu já arranjei um apelido dele logo de Filho do Tarsan, né? Nunca tirou o paletó 

do serviço (risos), pra demonstrar tal, etc. até uma vez ele ficou chateado comigo, o Hudson, ficou 

meio chateado comigo, tal. Quem trabalhava, trocava muita idéia nessa época, era o Orlando. 

 

AA - Orlando de Moraes? 

 

FS - Orlando Ribeiro Gonçalves, de lá..., o que tá em Brasília (barulho intenso de buzinas), um 

rapaz muito inteligente, esse Orlando era um sujeito formidável. 

 

WH - Orlando Ribeiro...? 
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FS -  Orlan... Gonçalves..., 

 

WH - Gonçalves. 

 

FS - ...ou Orlando Gonçalves Ribeiro, eu sei... 

 

WH - Hoje está trabalhando em Brasília? 

 

FS - Hoje ele está trabalhando no Congresso em Brasília, mas foi durante muito tempo chefe lá da 

Vigilância Sanitária, de lá, era um sujeito muito capaz, entendeu? 

 

AA - Ele também era da equipe da Educação Sanitária? 

 

FS - Era, era dessa equipe da Educação Sanitária (barulho muito grande de buzina). 

 

WH - Nossa! (referindo-se ao barulho do trânsito) - (pequena interrupção na fita) 

 

FS - Uma pessoa formidável, muito inteligente, escrevia com muita facilidade e, eu fiquei com ele 

encarregado de corrigir um livro e não sei o quê. 

 

AA - Ah! É isso que eu queria que o sr. falasse, a sua, a sua atuação dentro do Serviço Nacional de 

Educação Sanitária. Que tipo de atividades o sr. desenvolveu... 

 

FS - É isso... (falas superpostas) 

 

AA - ... esse por exemplo, supervisão em cima dos, dos trabalhos educativos do Serviço. 

 

FS - ...do Serviço, inclusive a correção... de livros, inclusive esse (bate no livro). Esse que era um 

livrinho assim, e o Orlando que era muito (espalhato?) na escrita, saiu um volume desse tamanho. 

De maneira que ele conversava muito comigo... 

 

AA - ...e o sr. lembra qual era o tema desse livro, qual era...? 

 

FS - Era um tema genérico de saúde pública, abordando os assuntos mais variados. É pena vocês 

não conversarem com o Orlando, porque o Orlando é um pessoa muito interessante... 

 

AA - ...muito interessante, né? E nessa, nesse campo da Educação Sanitária, o sr. destacaria, assim, 

algumas pessoas que foram importantes para essa área, porque era uma área muito importante pra 

quem trabalha com saúde pública na área da prevenção, não é? 

 

FS - Não sei... (falas superpostas) 

 

AA - Você pode ter aqueles boletins. Como é que é essa chegada na população e a integração com 

esses outros Serviços? 
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FS - Isso é uma ilusão, porque você tá de fora, pode pensar  que é uma coisa importante, etc. Mas 

quem tá dentro do Serviço, vê que as coisas... 

 

AA - Ele não tinha..., ele não conseguia abranger a uma população grande? 

 

FS - Porque tinha de lá, tinha um Museu, né, muito interessante. Museu esse que era frequentado... 

 

AA - Esse Museu funcionava onde? Era o Museu da Saúde, né, que chamava? 

 

FS - É, funcionava no andar de cima do Serviço. Era o Serviço parece que era no 8º andar, era 

naquele prédio onde tinha o laboratório central de medicamentos e de alimentos. 

 

AA - Mas em que lugar era, em que rua era, o número...? 

 

FS - Coelho Castro. 

 

AA -  Na Coelho Castro. 

 

FS - Naquela rua, perto do Hospital dos Servidores do Estado. 

 

AA - Hum. Aí tinha um andar que funcionava... 

 

FS - Tinham dois andares. Era, tinha o andar de baixo que era o Serviço (?) e no andar de cima 

funcionava o Museu. A frequência do Muswu, era uma frequência insignificante... 

 

AA-...insignificante!? 

 

FS - É, insignificante. Meia dúzia de pessoas, não sei tanto nasemana, uma, até pra criar condições 

melhores, porque é muito chato você “oito horas vou pra sala, pro serviço, porque eles exigiam o 

horário e tal ”; chegar uma pessoa, digamos, nove horas da manhã, outra às duas horas da tarde, 

outra às quatro e você repetia aquilo, tal noutro dia não tem nada. Eu disse: “Olha Hudson”, 

Hudson, não Lincoln, “...o que eu acho é que você deveria estabelecer um dia por semana, né, dava 

mais importância e aí dá mais entusiasmo para o médico que vai fazer exposição sobre esse ou 

aquele problema, naquele Museu, que possa interessar às pessoas que freqüentam, de uma vez só, 

do que...” “Ah! Você tem razão, é isso mesmo e tal ”. Quem vive embaixo, tá desinteressado (?) 

(ri), não vê esses detalhes que nós que sentimos isso, somos as pessoas solicitadas para dar essas 

explicações. Essa era a minha... 

 

AA - Eu gostaria que o sr. falasse pra mim, porque esse Museu não existe mais, në, se a gente 

podia... O que que existia nele, era só..., tinham, eram peças, também eram livros, quer dizer, o que 

que compunha o acervo desse Museu? 

 

FS - Tudo, tudo (falas superpostas) livros, peças... (?) da evolução, digamos, do programa da saúde. 

Enfim, pessoas de um campo muito amplo para conversar meia hora, uma hora, como alguém que 

fosse lá que se interessasse... 
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AA - E eram os médicos (falas superpostas) que eram os responsáveis para guiar essas visitas e 

pra...? 

 

FS - Geralmente eram os médicos... (falas superpostas) 

 

AA - ...receber... 

 

FS - Tinha um outro (buzinas) que eu esqueço o nome, também era muito falante e isso e tal.  

Freqüentava e dava explicações. Além disso nós tínhamos visitas aos grupos escolares. Vinha um 

grupo escolar desse e tal, vinha (?) aquele pessoal, conversava, discutia e tal, respondia pergunta, 

essas coisas também. Praticamente eram essas as atividades. 

 

AA - As atividades que o sr. desenvolvia no  Serviço. 

 

FS - É, que nós desenvolvíamos lá.  (?) Qual é o programa mais que a gente pode... 

 

AA - (O mesmo?). Eu só queria saber se o sr. Tinha, assim, alguma coisa específica pra falar de 

pessoas que se destacaram na Educação Sanitária, como o dr. Abelardo Marinho, (telefone) ou o 

próprio Walter Silva, que foi da Educação Sanitária, né? 

 

FS - Quem? O Walter? 

 

AA - O Walter Silva também foi... (telefone continua tocando) (falas superpostas). Se o sr. Tem 

algum... 

 

FS - Não sei. (Voz ao fundo atendendo o telefone) Eu nunca frequentei... 

 

AA - Não era essa uma área que o sr...? 

 

FS -  Não, não, nunca... Inclu... inclusive sempre fiz muitas críticas ao  Serviço de Educação 

Sanitária. 

 

AA - Em que sentido? 

 

FS - Exemplo: na campanha do Bócio Endêmico. Quiseram engrenar a  Educação Sanitária. 

Absolutamente! Eu considero que não tem produção (voz ao fundo de alguém falando ao telefone), 

porque se você saía da produção e ía toda a populção consumir o sal iodatado por força e não existir 

no mercado sal sem ser iodatado, a não ser na farmácia de acordo com (?) estabelecido, porque 

pode (?) um médico louco achar que não, não pode; aí ele compra o sal não iodatado, toma um 

medicamento. Porque é que eu vou abrir uma brecha, sal iodatado, vou abrir um leque pra as 

pessoas (ri) acharem que aquilo pode fazer mal, de maneira que sou contra! (??) (barulho grande 

de buzina) no serviço de iodatação do sal, eu não quero saber de propaganda (?) E tinha pessoas 

fantásticas como a Hortência, né, que era a “abelha mestra”, a “mulher dos sete mares”, fazia um 

movimento danado na Educação Sanitária. 

 

AA - Dentro do DNERu, né? A Hortência trabalhava dentro do DNERu. 
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FS - É, é, dentro do DNERu. 

 

AA - Na cam... reafirmando o que o sr. tinha  dito pra mim no início... 

 

FS - Ô Maria! (Chamando alguém) 

 

AA - Não tinha muita integração, né? Entre os Departamentos e o Serviço de Educação Sanitária, 

funcionava como coisas meio separadas... 

 

FS - Sim. (uma voz ao fundo diz: “Chamou Fausto?”). Não querem... (pequena interrupção na 

fita) ...quero dizer, não sé dentro do Departamento como dentro de qualquer órgão do Ministério. 

 

AA - Qualquer outro Serviço, né? Do Câncer, Serviço da Tuberculose, qualquer um. 

 

FS - Com certeza (falas superpostas). Nunca teve a atuação, que possa parecer a quem está do lado 

de fora. 

 

WH - Que teve aqui. 

 

FS - É. O Walter, não sei se dirá  mesma coisa, como ele foi responsável pelo Serviço, ele pode em 

sua imaginação, criar situações um pouco além daquelas que realmente existiram, mas eu acredito 

que dentro do Ministério (barulho de trânsito e buzina), é verdade que eu só trabalhei mesmo na 

Tuberculose, em Saúde dos Portos, no DNERu, mas não senti... 

 

AA - ...não sentiu isso... (fala superposta) 

 

FS - ...a presença... 

 

AA - E por quanto tempo o sr. permaneceu nesse Serviço? (Alguém fala asobre o mesmo assunto 

ao fundo) 

 

FS - Oi? 

 

AA - Quanto tempo o sr. permaneceu nesse Serviço? (Continua a voz ao fundo) 

 

FS - Por quanto o quê? 

 

AA - Por quanto... (pequena interrupção na fita) 

 

FS - (?) (barulho de buzinas) 

 

AA - Mas só pra gente ter uma idéia, assim, mais de um ano? 

 

FS - Mais ou menos. 

 

AA - Mais ou menos um ano, então foi por um curto período. Só pra gente ter um idéia, porque no 

curriculum não tá expresso... 
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FS - É, é. Mais ou menos. 

 

AA - Então foi um período curto, né? (pequena interrupção na fita) 

 

FS - O que eu sei é que depois do, eu digo depois do Lincoln e do Hudson, foi uma mulher que 

assumiu. Eu já falei até isso, uma pilhéria que eu fiz com ela, tal e etc. A Diretora (?) 

 

WH - O sr. tava lá ainda? 

 

FS - Estava lá ainda. Bem ou mal, eu era uma pessoa mais ou menos conhecida e ela assumia a 

diração do Serviço, eu, o Orlando parece que já tinha saído. Eu era o único médico de certa 

categoria, até o Hudson falava... aí ela mandou me chamar e aí eá me perguntou como eu me 

sentia(ri) tendo uma mulher como diretora do Serviço. Porque ela não era nem médica. Eu digo: 

“eu...” 

 

AA - Não era médica? 

 

FS - Não. Era educadora sanitária, tal, etc. Eu digo “eu me sinto satisfeitíssimo”. Ela ficou 

espantada e disse: “por quê?”. Eu digo: “Porque eu sempre vivi dentro de um matriarcado. Quando 

eu era criança, menino, quem mandava lá em casa era minha mãe; era de palmatória na mão; a 

coisa avançou, evoluiu, tal, etc. Eu me casei, quem manda na minha casa é mulher, eu não apito 

nada, ela é quem manda (alguém ri) e agora eu chego à perfeição tendo uma minha chefe, uma 

mulher (se continua rindo). Pronto, o que que eu posso... ela ficou... (ri)  

 

WH - Ela ficou como? (Risos) Não ficou furiosa? (Se continua rindoe alguém responde que não) 

Não? Lisongeada? 

 

FS - Ficou mais ou menos isso (ri). Disse: “É, o sr. é um sujeito já tinham me dito (ri).” Mas pode 

ficar..., eu estou satisfeitíssimo, era o que me faltava, ter uma mulher..., em casa (ri) é a mulher que 

manda, aqui no serviço é uma mulher que manda, o que é que eu posso esperar mais do que isso. 

Estou satisfeito. 

 

WH - Quer dizer, não sei se, se pode se dizer assim, né dr. Fausto, mas o senhor ficou ali nesse 

período que o sr. ficou no Serviço de Educação Sanitária, ficou na verdade foi uma passagem 

esperando pra poder ir pra outro lugar, né? Pra poder continuar... 

 

FS - Eu não esperava nada, o que é que eu podia esperar se eu estava sendo massacrado. Eu não 

esperava isso... 

 

WH - Quer dizer, o sr. Ficou fi..., ficou quieto ali... 

 

FS - É, o que é, o que houve é que depois disso o (?), naquele tempo também era uma série de 

confusões comigo, com o Bastos... 

 

AA - O Brito Bastos. 

 



 

 

 
 

364 

FS - O Brito Bastos. O Brito Bastos era uma pessoa incrível, né? Eu nunca vi (ri) um sujeito tão 

incrível como o Brito Bastos. Aí o Brito Bastos dizia: “Fausto, você vai a não sei aonde vai para o 

Espírito Santo com a ‘fulaninha’, com o enfermeiro fazer o diabo, isso, aquilo, aquilo outro.” Eu 

ia pra conhecer o enfermeiro, não sei o que e aí era pra ir pra Saúde Pública pra resolver uns 

problemas lá na Saúde Pública. Mas eu que gosto de saber das coisas procurava logo saber onde 

era sede que o Brito Bastos tinha funcionado, porque ele tinha sido chefe lá no Espírito Santo. Eu 

sei que eu fui lá; fui lá quando cheguei, perguntei ao sujeito, aí o sujeito no bar que eu fui, né, tomar 

meu café. Digo “Aqui é o Serviço de Saúde do dr. Brito Bastos?” Ele disse: “Ah! Aquele médico. 

Todo mundo aqui na rua conhece. Porque quando ele falava lá se ouvia de um ponto ao outro da 

rua, porque ele só fala gritando (ri). Ah, não sei o quê, o sr... ele vem novamente pra cá, pra animar 

aqui a...?” (ri) Não sei, acho que não. 

 

AA - Então o sr. ainda tava no Serviço quando o Brito Bastos foi o chefe do Serviço? 

 

FS - É, é, é, quando foi chefe dos Serviços... 

 

AA - ...Nacional de Educação Sanitária? 

 

FS - Nacional. E aí o Brito Bastos e eu... conversei sobre isso e tal. Porque ele queria prestígio no 

Ministério, tinha que ir pro SESP e não sei o que, o diabo. Eu digo: “Olha Brito Bastos, eu quero 

ir para a Tuberculose, porque a Tuberculose é um Serviço que eu já trabalhei, conheço as pessoas 

e isso e tal e eu tinha condições, pensando comigo, de me acomodar lá no Serviço (uma voz 

estranha ao fundo) da Tuberculose. E ele “tá não sei o que, ‘ta-ta-ta’”(diz isso com uma voz fina). 

Ele tem um rádio tem um rádio ‘desse tamanho’ em cima da mesa dele, uma coisa, possantíssimo 

(?). Tá muito bem, tal, etc. O que eu sei é que três dias depois, ou quatro dias depois, ao invés dele 

me mandar pra Tuberculose, ele me mandou para um Serviço onde ele era, ia ser chefe o diabo e 

tal, eu fiquei assim. 

 

AA - Foi na Vigilância Sanitária? 

 

FS - É, na Vigilância Sanitária... 

 

AA - É, isso aí a gente pode deixar (fala em voz baixa) 

 

FS - (fala superposta)...mas ele me mandou pra lá com ele. Aí eu fiquei danado da vida, mas isso, 

eu sempre tive um bom relacionamento com ele, etc. Eu não queria era muita agitação comigo 

(barulho de buzinas), porque uma época daquela era difícil; é preferível você se acomodar num 

local, do que você se expor. 

 

AA - Mais seguro, né? 

 

FS - É mais seguro, porque e ele que sabia de tudo dizia: “você viaja e tal” (fala com uma voz fina), 

agora você sabe que vai gente lhe acompanhando (continua um barulho muito grande de buzinas), 

não se iluda, não, não se iluda, você... (interrupção da fita) 

 

FS - Mais seguro 

 


