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Resenha biográfica 
 

Celso Arcoverde de Freitas nasceu a 3 de outubro de 1913, no interior de Pernambuco. Filho de 

fazendeiros, ainda menino mudou-se para Recife, onde fez os cursos primário, secundário e os 

exames preparatórios para a Faculdade de Medicina de Recife, hoje pertencente à Universidade 

Federal de Pernambuco, diplomando-se em 1934. 

Seu primeiro trabalho foi em 1935 como assistente extranumerário de clínica médica do Hospital 

Pedro II em Recife. A partir de 1938 foi médico auxiliar no distrito de Caruarú (PE) da Delegacia 

Federal de Saúde da 5¦região e em 1940 passou a acumular o cargo de assistente extranumerário 

de clínica médica do Hospital São Sebastião em Caruarú. Em 1941 assumiu a chefia do 4§setor do 

Serviço Nacional de Peste do estado de Alagoas, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde 

(MES). Fez o curso de especialização em peste do Departamento Nacional de Saúde (DNS) 

diplomando-se em 1943 e o Curso Básico de Saúde Pública do Instituto Oswaldo Cruz (IOC-DNS) 

em 1946 para, em 1947, ser contratado como médico especializado do Serviço Nacional de Peste 

(SNP). 

A partir de 1950 assumiu a chefia da 1¦ circunscrição de peste - área do Nordeste (Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas). Com a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), 

em 1956, foi designado para coordenar a Campanha contra o Tracoma. Em 1958 foi sub-chefe do 

Gabinete do Ministério da Saúde. A partir de 1959 foi assistente de Mário Magalhães da Silveira 

e, posteriormente, professor da disciplina “Fundamentos Sócio-Econômicos” da Escola Nacional 

de Saúde Pública (ENSP). 

Em 1960 passou a ser assistente técnico do DNERu. Nesse mesmo ano, a convite de Mário 

Magalhães da Silveira, foi membro do grupo de trabalho para elaboração do Programa de Saúde 

do 1§ plano diretor da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); e no final 

deste mesmo ano foi convidado por Amilcar Viana Martins para presidir a comissão de inquérito 

para apurar irregularidades na aquisição de material permanente do DNERu. Em 1961 foi, por 

poucos meses, diretor geral do DNERu, passando a assumir em novembro deste ano, a direção da 

Divisão de Profilaxia deste órgão. Em 1962 foi relator do grupo de trabalho sobre campanha contra 

tracoma e membro do grupo sobre campanha contra peste do Ministério da Saúde (MS); foi ainda 

membro da comissão organizadora da III Conferência Nacional de Saúde de 1963. 

A partir de 1968 foi chefe do núcleo central de pesquisas do Instituto Nacional de Endemias Rurais 

(INERu) para, em seguida, ser diretor substituto deste mesmo Instituto. Foi consultor da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) para o Programa de Controle de Peste no Equador, 

Perú e Bolívia, durante diversos períodos entre os anos de 1966 e 1969. 

Em 1972 foi designado para responder pelo expediente da Divisão de Campanhas da 

Superintendência de Campanhas (SUCAM). Foi assessor do ministro da saúde no ano de 1973 e 

no ano seguinte foi diretor do INERu da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Após aposentar-

se no Ministério da Saúde, trabalhou ainda na Santa Casa da Misericórdia com o Dr. Isnard 

Teixeira. 

Participou da Sociedade Brasileira de Higiene (SBH) em diferentes períodos desde a década de 

60, foi vice-presidente e membro do conselho consultivo. Participou também, como representante 

da OPAS, do Seminário Internacional da Organização Mundial de Saúde sobre a luta contra a 

peste, realizado em Moscou, Baku e Alma-Ata, em 1967. Tem inúmeros trabalhos publicados, 

entre eles, os livros “Histórias da Peste e de Outras Endemias”, editado pela ENSP-FIOCRUZ em 

1988 e “Episódios de Campanhas Sanitárias em Pernambuco”, editora Cervantes, RJ, 1992. 

Atualmente participa da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES). 
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religiosas; os postos especializados em tracoma subordinados à DOS e a mudança da prática de 
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depois da criação dos Serviços Nacionais; seu trabalho como Chefe da 1¦ Circunscrição de Peste 

de 1943 a 1956; relações entre as diferentes circunscrições de peste nos estados e seus diretores; 
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momento seguinte, de maior atuação da sua geração; os pioneiros da saúde pública no Brasil, entre 
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Barros Barreto, Mário Magalhães da Silveira, Almir de Castro; a criação do Curso de Enfermeiras 
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pública à realidade brasileira; a saída de Barros Barreto do Departamento Nacional de Saúde 

(DNS);  mudanças ocorridas no tratamento da lepra; a erradicação do aedis-egypti em 1958 no 

Brasil e sua reinfestação anos mais tarde; rápida alusão ao depoimento prestado pelo entrevistado 

no Inquérito Policial Militar de 1964, e da sua mudança para o Perú; o trabalho de avaliação das 
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Ferrez no combate à peste e sua influência na carreira do entrevistado; seu interesse pelo tracoma; 

a nomeação de Mário Pinotti para o Serviço Nacional de Peste em 1940; o curso de endemias dado 

pelo entrevistado na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), sob a forma de seminário 

itinerante. 
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Conjuntura política do Governo Dutra; o curso de saúde pública do I.O.C. e as repercussões na sua 

vida; breve menção ao Centro de Saúde Modelo de Petrópolis; a criação das “Casas de Parto” por 

Álvaro Vieira de Melo e pelo entrevistado em Pernambuco; a distribuição dos postos, centros de 

saúde e hospitais pelas cidades do interior de Pernambuco; os curandeiros da época; pequeno 

histórico da saúde pública no Brasil: atuações de Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, Belisário Pena e 

Otávio de Freitas, a elaboração do regimento do Departamento Nacional de Saúde, a criação da 

Escola de Enfermagem por Carlos Chagas, o Tratado de Higiene de Barros Barreto, a criação da 

Sociedade de Higiene de Pernambuco e as reuniões de medicina preventiva realizadas em Recife, 

PE; características que o sanitarista deve ter; comparações entre a medicina curativa e individual 

e a medicina preventiva e social; reflexões sobre as carreiras profissionais dos médicos sanitaristas 

e dos médicos clínicos; o quadro de médicos sanitaristas na década de 70; a constatação de peste 

silvestre em animais; métodos empregados no combate aos mosquitos transmissores; diferentes 

visões para o tratamento da tuberculose; breve comentário sobre as pesquisas de malária 

desenvolvidas no Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu).  
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O combate à febre amarela travado pelo Serviço Nacional de Febre Amarela e pela Fundação 

Rockefeller; a fabricação da vacina do vírus 17D da febre amarela feita pela Fundação Rockefeller 

no Instituto Oswaldo Cruz; a entrada da Fundação Rockefeller no Brasil por intermédio da Oficina 

Sanitária Panamericana; importância da descoberta da febre amarela silvestre pela Fundação 

Rockefeller no processo de erradicação total da febre amarela tanto urbana como rural; a passagem 

da coordenação da campanha de febre amarela da Fundação Rockefeller para o Serviço Nacional 

de Febre Amarela em 1941; a Campanha de Erradicação do Anopheles Gambiae realizada no 

nordeste brasileiro, tendo a frente os médicos sanitaristas Manoel Ferreira, Marcolino Candau, 

Leônidas Deane e Felipe Néri Guimarães; breve alusão à incidência de leischmaniose visceral na 

Chapada de Diamantina, na zona de Jacobina e nas serras do Ceará; o trabalho de pesquisa sobre 

leischmania surgido nesta época na zona de Sobral, coordenado por Leônidas Deane; o saneamento 

da Baixada Fluminense em 1935/36, dirigido por Hildebrando de Góes; caracterização da 

Campanha de Controle da Malária nas décadas de 30/40; a Campanha de Erradicação da Malária 

realizada na década de 50 com a utilização do DDT; breve menção a criação do Serviço Nacional 

de Malária; a atuação política de Mário Pinotti; perfil de João de Barros Barreto; repercussão da 

criação do Ministério da Saúde no trabalho do entrevistado; atuação de Almir de Castro no Serviço 

Nacional de Peste (SNP); a demissão de Almir de Castro do SNP pelo então Ministro Miguel 

Couto Filho; a criação do laboratório de peste em Garanhuns, PE, efetuada pelo entrevistado em 

1956; comparações entre o prestígio e os recursos obtidos pelo Ministério da Saúde (MS) e os 

outros ministérios; as atividades prioritárias que o MS deveria se ocupar; a Sociedade Brasileira 

de Higiene (SBH) e os Congressos Brasileiros de Higiene; a esquistossomose no Brasil nas 

décadas de 40 e 50, ressaltando as atuações de Mário Pinotti, Amilcar Barca Pelon, Isnard Teixeira 

e Frederico Simões Barbosa na criação do Centro de Pesquisas Ageu Magalhães em Recife; a 

atuação de determinados políticos que defendiam os interesses da saúde pública no Congresso; o 

debate entre medicina assistencial e medicina preventiva; relato de um caso bem sucedido de 

saneamento básico e educação sanitária visando acabar com a esquistossomose em Londrina, PR, 

em 1972; relato de outro caso, desta vez relacionado à peste, mostrando o interesse e o empenho 

de certos sanitaristas na concretização de determinadas ações para a saúde pública; avaliação dos 

serviços de água desenvolvidos por diferentes órgãos durante as décadas de 50/60; reflexões sobre 
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a necessidade da implementação de políticas de saúde mais eficazes; ações ideais no campo da 

saúde, incluindo o debate centralização X descentralização de normas e ações; a prática 

empreendida para a melhoria da habitação reunindo diversos órgãos encarregados desse tipo de 

ação; as reuniões de medicina preventiva ocorridas em Pernambuco durante 15 anos; o Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP) e seus críticos. 

 

Fita 16 – Fita 18 

 

Vastas considerações sobre a criação e a atuação do Departamento Nacional de Endemias Rurais 

(DNERu): o momento político da época, o critério de escolha das doenças que fizeram parte deste 

órgão, como era administrado e executado o combate a essas doenças anteriormente à criação do 

DNERu e qual o destino dessas administrações posteriormente, situação do entrevistado em 

relação a este Órgão, referência a Revista “Malariologia e Doenças Tropicais”; o trabalho 

desenvolvido pelo grupo de peste; a importância da dedicação exclusiva e do tempo integral para 

os médicos de  saúde pública e a briga travada por alguns sanitaristas para que essa lei não caísse 

em 1963; a incorporação dos bens materiais oriundos dos diferentes serviços pelo DNERu e o 

trabalho desenvolvido por este Órgão; breve comentário sobre Ernani Agrícola; explicações sobre 

a não-incorporação da lepra entre as doenças tratadas pelo DNERu; a prevalência e a incidência 

da doença de Chagas por todo o Brasil; críticas à falta de uma política habitacional eficiente 

visando o controle da doença de Chagas; atuação de Mário Pereira Barreto e José de Oliveira no 

combate e estudo da doença de Chagas em Ribeirão Preto, SP; o estudo de leischmania em Minas 

Gerais; exposição sobre o funcionamento do DNERu; as pessoas que fizeram parte deste Órgão 

na época de sua criação; situação de Mário Pinotti em relação a este Órgão; o controle de peste 

nos portos; as mudanças ocorridas nas circunscrições com a criação do DNERu; a utilização dos 

inseticidas de ação residual; a produção de medicamentos efetuada pela equipe do DNERu para 

serem distribuídos às populações de baixa renda; a criação e o desaparecimento da Central de 

Medicamentos (CEME); o funcionamento das campanhas: relacionamento dos chefes de 

circunscrições com os médicos dos estados, relações entre as campanhas e os serviços estaduais e 

municipais de saúde; o papel desempenhado pela Divisão de Organização Sanitária (DOS), depois 

da criação do DNERu; a estrutura do DNERu e as funções atribuídas a alguns cargos deste Órgão; 

os critérios de prioridade em relação aos recursos para as diferentes campanhas; as críticas ao 

modelo campanhista e a municipalização dos serviços de saúde; a participação do DNERu na 

construção dos serviços de abastecimento d’água; o início da decadência do DNERu durante a 

década de 70; o convite feito por Amilcar Viana Martins para que o entrevistado presidisse a 

Comissão de Inquérito para Apurar Irregularidades na Compra de Material do DNERu e suas 

conseqüências; a organização de grupos de trabalho para avaliação do que vinha sendo 

desenvolvido pelo DNERu, efetuada por Amilcar Viana Martins.  

 

Fita 19 – Fita 21 

 

O trabalho desenvolvido pelo entrevistado no Setor de Saúde da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), no ano de 1960, a convite de Mário Magalhães: a 

prioridade dada ao estudo visando a construção de serviços de abastecimento d’água e o controle 

das finanças;  caracterização da linha de planejamento da SUDENE relacionada ao 

desenvolvimentismo; a construção do complexo portuário de SUAP (?), com a participação da 

SUDENE e ajuda financeira da FINOR - Financiamento do Nordeste; o tipo de atividades 
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desenvolvidas pela SUDENE; a atuação da Superintendência do Vale do São Francisco 

(SUVALE); razões de seu afastamento da SUDENE; referência à criação de grupos de trabalho 

para analisar e avaliar as campanhas do DNERu e estabelecer a política para os cinco anos 

seguintes, organizados por Amilcar Viana Martins em 1960; referência à publicação das normas 

técnicas de cada campanha elaborada por seus coordenadores nos anos de 1962/63; avaliação da 

força de trabalho do DNERu; desempenho dos sanitaristas representados pela Sociedade Brasileira 

de Higiene na luta por melhores salários e qualidade profissional, tendo por base a defesa do 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva; questões sobre a linha do sanitarismo 

desenvolvimentista tratadas no XV Congresso Brasileiro de Higiene ocorrido em Recife em 1962 

e na III Conferência Nacional de Saúde de 1963; o debate existente entre o grupo 

desenvolvimentista e o grupo do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP); o saneamento básico 

e a melhoria das habitações como forma de prevenção à determinadas doenças; referência a um 

plano pleiteado pelo SESP de combate à doença de Chagas na parte de melhoria da habitação, com 

verba cedida pela Repartição Sanitária Panamericana; rápida caracterização dos membros do 

grupo do SESP e daqueles identificados ao nacional desenvolvimentismo; o período áureo da 

saúde pública na questão das endemias durante os anos compreendidos entre 1941 e 1970; 

comparações entre a prática das campanhas e a teoria do desenvolvimentismo; a atuação do 

Programa Especial contra a Esquistossomose (PECE) da Superintendência de Campanhas 

(SUCAM); balanço da atuação dos sanitaristas no passado e atualmente; problemas enfrentados 

pela Sociedade Brasileira de Higiene (SBH) atualmente; rápida referência à Nilson Guimarães; 

seu trabalho como assessor técnico de Amilcar Viana Martins, então diretor do DNERu, 

encarregado de presidir a Comissão de Inquérito para Apurar Irregularidades na Compra de 

Material Permanente, em 1961; episódio ocorrido no início de 1961 envolvendo as demissões do 

chefe do Programa de Erradicação da Malária, Fernando Bustamante e do entrevistado, então 

diretor do DNERu, em conseqüência de desentendimentos com o Ministro da Saúde Catete 

Pinheiro; convite feito pelo Ministro da Saúde Estácio Souto Maior para que o entrevistado 

assumisse novamente a direção do DNERu, em 1961; reflexões sobre a administração do dinheiro 

público e o motivo pelo qual o entrevistado recusou a diretoria do DNERu; o Congresso de 

Malariologia e Doenças Tropicais ocorrido em 1962 e outros congressos que tiveram a 

participação do DNERu; seu trabalho à frente da Divisão de Profilaxia do DNERu; a relação com 

o diretor geral Carlos Modesto de Souza; o desenlance final do Inquérito acerca do 

superfaturamento na compra de material permanente; início da mudança em que começa a crescer 

o quadro administrativo e minguar o quadro técnico; ênfase aos trabalhos de pesquisa desta época 

apresentados em congressos; considerações sobre as técnicas aplicadas no combate ao tracoma. 

 

Fita 21 – Fita 23 

 

O trabalho desenvolvido na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em 1959, como assistente 

de Mário Magalhães da Silveira e posteriormente como professor da Seção de Fundamentos Sócio-

Econômicos: as idéias que orientaram o Curso relacionadas ao desenvolvimentismo, análise dos 

problemas brasileiros e suas soluções, exposição da metodologia aplicada, a viagem com os alunos 

do Curso, a bibliografia utilizada, com ênfase nos estudos de demografia; o trabalho de Carlos 

Gentile de Melo; os professores que davam aula na ENSP na mesma época do entrevistado; a 

criação da ENSP em 1959, tendo a frente o sanitarista Aquiles Scorzelli Jr.; a forte ligação da 

ENSP com o DNERu; a vinda de estudantes latino-americanos para fazerem o Curso de Saúde 

Pública na ENSP e na Escola de Saúde Pública de São Paulo; a homenagem feita por estudantes 
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venezuelanos a Simon Bolivar; perfil dos alunos brasileiros que iam fazer o Curso de Saúde 

Pública; opinião sobre a mudança de nome da ENSP e a sua incorporação à Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ) em 1970; as publicações de Mário Magalhães na Revista “Desenvolvimento e 

Conjuntura” da Fundação Getúlio Vargas; comentário sobre a doação da biblioteca de Mário 

Magalhães ao Ministério da Saúde; o Congresso Brasileiro de Higiene de 1962, cuja ênfase foi 

dada ao tema “desenvolvimento e saúde”; questões sobre a III Conferência Nacional de Saúde; o 

relacionamento Brasil-Estados Unidos, dando destaque a certas atitudes de Mário Magalhães; a 

política de controle da natalidade à nível internacional e especificamente no caso do Brasil, 

destacando a criação da BENFAN-(?) em 1965; referência a Revista EIR - Executive Inteligency 

Review; dicotomia entre saúde pública e previdência social; avaliação dos ministros da saúde desta 

época; concretização das propostas empreendidas pelo entrevistado e o grupo de sanitaristas ligado 

a ele, especialmente a questão da municipalização dos serviços de saúde; formação de pessoal 

executada com recursos do Ministério da Saúde; época em que o entrevistado foi diretor do 

Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu) na década de 70 e as implicações na sua 

aposentadoria; seu testemunho sobre o convite feito por Paulo Machado de Lemos à Felipe Néri 

Guimarães para assumir a direção da FIOCRUZ, envolvendo a morte desse sanitarista uma semana 

depois da posse; perfil e recordações de  Felipe Néri Guimarães. 

 

Fita 24 – Fita 26 

 

Fato ocorrido em fevereiro de 1964 em que o entrevistado envia ofício a diversos órgãos 

solicitando a fiscalização anti-egypti nos portos do Pará; incidente ocorrido em maio do mesmo 

ano em que o entrevistado é dispensado do cargo de diretor da Divisão de Profilaxia do DNERu e 

passa a ser assistente técnico de Manoel Ferreira, então diretor deste Órgão; o Inquérito Policial 

Militar (IPM) ocorrido de junho a novembro de 1964 contendo acusações, em última instância, 

subversivas contra o entrevistado: o motivo da sua incriminação, sua defesa de duas das acusações 

que sofreu, a primeira pela compra excessiva de material e a segunda por usar medicamentos 

prejudiciais à saúde, relação das pessoas convocadas a depor à seu favor, sua reação a este 

inquérito, a parte política do inquérito relacionada ao convite de Miguel Arraes para que o 

entrevistado fosse diretor do Departamento de Saúde Pública de Pernambuco, investigações sobre 

suas declarações de renda e conta bancária;  explicações acerca do pedido de compra de remédios 

feito através de convênios com os estados; conseqüências do IPM de 64 na sua vida; o trabalho 

conseguido no Perú por intermédio da Repartição Sanitária Panamericana para dar assessoria de 

peste; relação de diversas personalidades da saúde pública brasileira, entre elas: João de Barros 

Barreto, Amilcar Barca Pelon, Leônidas Deane, Frederico Simões Barbosa, Almir de Castro, Ítalo 

Cherlock, Aluísio Prata, Marcelo Coelho, João Mugen de Oliveira, Roland Simão e Medeiros 

Dantas; considerações sobre a criação da Superintendência de Campanhas (SUCAM); mudanças 

ocorridas na passagem de DNERu para SUCAM no seu trabalho; exposição de dois momentos do 

seu trabalho: o primeiro em 1966 em que foi feito a avaliação de certas campanhas, ainda como 

DNERu e o segundo em 1976, já como SUCAM, em que ele coordenou um inquérito de âmbito 

nacional para avaliação do tracoma; a Campanha de Doença de Chagas ocorrida em 1972 e o fato  

dos recursos desta Campanha terem sido transferidos à Campanha de Controle da Epidemia de 

Meningite em 1974; críticas à descontinuidade administrativa na saúde pública do Brasil; destaque 

ao Programa Especial de Controle da Esquistossomose (PECE) desenvolvido na SUCAM; o 

trabalho de saneamento básico executado pelo entrevistado em Londrina, PR; balanço da ação 

campanhista do Ministério da Saúde na época do DNERu e posteriormente na SUCAM; o encontro 
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nacional de doença de Chagas coordenado pelo entrevistado em Manguinhos, RJ; avaliação da 

saúde pública em termos gerais: ação campanhista, saneamento básico, política habitacional, infra-

estrutura hospitalar, fiscalização dos portos; o trabalho exemplar de Pedro Ernesto; ligeiras 

considerações sobre a SUCAM e ao fato do quadro de sanitaristas ter minguado bastante; os baixos 

salários dos sanitaristas e as conseqüências para esta profissão; sua aposentadoria no Ministério 

da Saúde e seu trabalho na Santa Casa com Isnard Teixeira; o convite para participar da Sociedade 

Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES) - regional de Pernambuco; recordações do médico 

e poeta Aurélio Domingues; leitura de alguns de seus poemas. 

 

 

 

  



 
 

12 

 

Data: 28/03/1994 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 28 de março de 1994 e é a primeira entrevista com o Dr. Celso Arcoverde 

de Freitas, concedida às pesquisadoras Cristina Fonseca, Wanda Hamilton e com a presença da 

bolsista Beatriz Guimarães, né? Então vamos começar de novo, né, Dr. Celso? 

 

CA - Vamos. 

 

WH - Como o sr. estava contando sobre o seu nascimento, onde é que o sr. nasceu... 

 

CA - Bem, eu nasci na Zona da Mata do Pernambuco, na zona onde, pode-se dizer, é o coração da 

esquistossomose... Nasci num engenho, Engenho Souza, do meu avô, e junto, o...o engenho do 

meu avô materno, Engenho Potosí(?). 

 

WH - Quer dizer, seus pais se conheceram ali, pela região mesmo? 

 

CA - Ah, se conheciam naquela região. 

 

WH - Que região era essa? 

 

CA - É... região Água Preta, região da mata pernambucana, viu? A área de açúcar. Lá...lá no 

engenho, antigamente, no Engenho Souza, eles fabricavam açúcar, rapadura, mas depois passou 

exclusivamente a a plantar cana e fornecer pra Usina Catende. A Usina Catende estendeu as 

estra..., a estrada de ferro, pra recolher cana, até o Engenho Souza e levava. E então, eu fiquei 

durante algum tempo aí, mas depois, quando já estava mais taludo, eu vinha passar as férias 

ne...nesses engenhos conhecidos de parentes, de modo que eu conheci muito bem a situação dos 

trabalhadores de...de engenho, dos moradores, como se chamava antigamente. Eram pessoas que 

cortavam cana, plantavam cana, transportavam, que trabalhavam na usina e moravam. Tinha uma, 

uma área de, de... onde eles construíam suas casas e viviam relativamente bem em comparação ao, 

ao que se vê atualmente. Porque naquela época, um morador, de um engenho, tinha um pedacinho 

de terra pra plantar. Então eles plantavam mandioca, aliás eles plantavam mais era macaxeira, é 

a... é o que se chama aqui aipim, não é? E uma fruteira, tinham sempre jaqueira, que era uma das 

frutas mais apreciadas lá, tinha jaqueira, e cajú... Então o morador antigamente, há setenta anos 

atrás, oitenta anos atrás, ele dispunha de uma, de um suplemento alimentar que hoje não tem. 

 

WH - É. 

 

CA - Naquela época, eles podiam ter, criar uma, uma, uma galinha, então eles podiam comer 

galinha, tinha ovos, tinha frutas, não é isso mesmo?  

 

WH - Fora que hoje se tem uma (?)... 
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CA - E hoje, hoje a usina planta até en...encostar na casa do... não, não se chama mais morador, 

hoje virou bóia-fria.  

 

WH - Bóia-fria, exatamente.  

 

CA - Porque não é mais morador, a usina não quer ter nenhuma... é, responsabilidade com aquele 

grupo, então... 

 

WH - Sua família continua possuindo essas terras? 

 

CA - Não. Meu avô, depois que morreu, nós saímos de lá, né? Meus tios e meu pai compraram 

uma fazenda de café em Garanhuns, e então, uma parte ficou morando em Garanhuns e eu fiquei 

em Recife, não é? Fiquei em Recife porque aí veio o colégio, né, diga-se de passagem. É, estudar, 

mas durante as férias eu ia... 

 

WH - Sempre voltava... 

 

CA - ...aos engenhos dos parentes, e não só nessa zona, eu ia também a outras zonas, por exemplo, 

uma zona que eu, eu visitei muito, de parentes meus, foi Ilha de Flores, eh... no município de 

Bonito, onde tinha a Usina Pedrosa. Essa Usina Pedrosa eu conheci toda aquela área, visitei muito 

aquilo, andava lá a cavalo, entre os diferentes engenhos, não é? E, como podia deixar de ser, o 

banho de rio é um atrativo pra, pra rapaziada, né? E aí então eu paguei o meu tributo com a 

esquistossomose (risos). 

 

CF - Mas o sr. pegou esquistossomose? 

 

CA - Tive... Ah, claro, tive a esquistossomose..., mas como eu tinha uma alimentação melhor, e 

não eram as, as, freqüentes as, as reinfestações com a, com a cercária, eu sobrevivi (risos). 

 

CF - Eliminou, né? 

 

CA - Não, depois que já estava estudando medicina, eu diagnostiquei pela..., o exame 

parasitológico de fezes, então deu... 

 

WH - Quer dizer que o sr. quando ficou não sabia que tinha? 

 

CA - Não, porque eu... 

 

WH - O sr. soube muitos anos depois. 

 

CA - Eu devo ter pegado a esquistossomose quando eu era criança, quando eu era 

menino...meninote. ... 

 

WH - Mas não, não sabia. Na época os seus pais... 
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CA - ...Porque eu tomava banho de rio direto ali, o tempo todo, com a..., com aquele grupo de 

primos. Agora, quando já estava entrando para faculdade e ... aí então, eu fiz o diagnóstico e eu 

tratei com fuadina. 

 

WH - Aí que o sr. descobriu que era portador de esquistossomose. 

 

CA - É, era, mas era uma esquistossomose muito banal, muito benigna, porque... 

 

WH - Imagino, porque passaram quinze anos... 

 

CA - Não, não chegou a tanto, porque o banho de rio mesmo já era depois, que eu estava mais... 

 

CF - Já estava mais velho. 

 

CA - Não é? Eu passei pra Recife durante... Depois de três anos de idade, né? E...e voltava depois 

de dez, pra ele ir pra esse engenho, passear. ... 

 

WH - Aliás eu... 

 

CA - ...Pra ele passar as férias. 

 

WH - ...queria que o sr. repetisse, não sei se depois da outra fita que foi interrompida, se o sr. 

repetiu a data que o sr. nasceu. 

 

CA - Ah, a data? Eu nasci em 13..., 3 de outubro ... 

 

WH - 3 de outubro. 

 

CA - ...de 1913. Quer dizer, oitenta anos agora, né (risos)? 

 

WH - Isso. Agora... 

 

CF - Dr. Celso, o sr. tem irmãos? 

 

CA - Só...Tenho. Um, apenas, vivo, os outros já morreram. 

 

CF - Quantos eram ao todo, na sua família? 

 

CA - Do primeiro casamento do meu pai, éramos ... cinco irmãos: ... é...  Henrique, João, Augusto 

e eu e... morreram...dois logo na primeira infância. No interior é fácil de morrer... 

 

CF - Todos homens? ... ... Só homens? 

 

CA - Todos homens, todos homens. Agora, no segundo casamento do meu pai teve uma menina, 

que já na idade adulta ela morreu, também. De modo que, sobrevivente somente eu... e Augusto, 

que atualmente mora na Paraíba. 
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WH - E o sr. é... Qual, qual é... o sr. ... 

 

CA - Em ordem cronológica, né, desses que eu citei agora. Eu, eu fui o último. 

 

CF - Quando o sr., quando o sr., o sr. foi pra..., logo depois que o sr. nasceu então aí a família se 

mudou pra Recife. 

 

CA - Eu mudei pra Recife e a família do meu avô e os pais e tios continuaram lá, até... 

 

WH - Seu pai, qual era a profissão do seu pai? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Do, do seu pai.  Seu pai, a profissão do seu pai, qual era? 

 

CA - Bom, ele era de engenho, mas depois passou a ser negociante de açúcar, não, de café, depois 

que venderam o engenho e... eles passaram em Recife, não é? Ele era o representante, os meus tios 

que compraram a fazenda em Garanhuns, não é, eles enviavam o café e vendiam lá. Naquela época, 

houve uma crise muito grande no Brasil tudo por causa do crack de 1929 na bolsa de Nova Iorque. 

Então houve uma crise imensa, o açúcar baixou, baixou mais ainda o café. Então houve um 

(ri)desmantelo total na economia de muita família. 

 

WH - E a sua família sofreu por isso também. 

 

CA - Sofreu. Sofreu porque o produto não era vendido no preço que deveria ser, né, que era o café. 

Depois eu fui rever... 

 

WH - Mas eles chegaram a perder terras, enfim, ou conseguiram manter o status? 

 

CA - Não, durante algum tempo ainda meus tios conseguiram manter lá em Garanhuns uma 

fazenda muito boa, que em 1922 era uma espécie de padrão, porque temos até um álbum na família, 

um... um primo meu, que mora em Recife, Mário Arcoverde, ele tem um álbum, na época da... do 

centenário da independência do Brasil, os municípios fizeram uma...uma publicação das coisas 

mais importantes que se faziam, e tal. E Garanhuns, que era um município muito bom, 

agrícola...Então veio a Fazenda Arcoverde, naquela época com a casa muito boa, com automóvel 

que naquele tempo era “Overland”, era um carro que existia (ri). 

 

CF - Mas nessa época de crise..., quer dizer, os seus parentes chegaram a diversificar o tipo de 

atividade ou continuaram trabalhando só com café, mesmo? 

 

CA - Bom. ... Um deles, o Carlos, foi para São Paulo, veio pra São Paulo, e a família toda 

ficou...virou paulista, porque ele tinha treze filhos. Então, ... passou um período em...em Alagoas, 

porque tinha uma pequena fazenda lá num lugar chamado Minador do Negrão. Eu digo pequena 

fazenda, mas essa fazenda junto com a de um compadre dele, se tornou o município de Minadouro 

do Negrão, atual. 
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CF - Nossa! 

 

CA - Basta dizer isso. Minadouro, por causa da grande quantidade de olhos d’água, fica de pé da 

serra, não é, ali perto de Bom Conselho, entre Bom Conselho e Palmeira dos Índios. Um lugar 

lindo! Então ali eles faziam criação de gado e, e plantavam, mas na...não era cana. Plantavam era 

feijão, milho, etc. Agora, ele veio para São Paulo e depois não voltou mais, ele ficou mesmo, 

se...se, se arranjou por aqui. Agora, o outro... 

 

WH - Também no ramo de terra, de propriedade, de fazenda...? 

 

CA - Não. Aqui, não. Aqui ele, ele foi trabalhar..., aqui em São Paulo, num lugar do Serviço de 

Migração e Colonização. Aqui na..., aqui em São Paulo. ...  

 

WH - Que não deixa de ter mesmo... 

 

CA - ...Ele já morreu. Hem? 

 

WH - ... a terra, né? Não deixa de ter a ver com a coisa da terra, né? 

 

CA - Sim, é... é. Mas ele, ele dirigia uma parte desse Serviço de Migração e Colonização em São 

Paulo. Agora..., um outro tio..., que trabalhava na cana, continua trabalhando em...em engenhos 

de amigos dele, viu, como fornecedor. Então, a usina tinha a propriedade e ele plantava nessas 

propriedades como fornecedor de cana, de modo que a, a, a família sempre teve essa coisa de 

plantação de cana. 

 

WH - Sim. Conseguia se manter. 

 

CF - E o seu pai?  

 

CA - Agora, a minha geração mudou, né? Eu fui pra medicina, o... os meus primos engenheiros, e 

médicos... Aí, a quantidade de médicos está sobrando. Teve médico muito lá, lá da zona de 

Pernambuco, engenheiros e advogados, não é? 

 

WH - Tinha políticos na família? 

 

CA - Na minha mesmo, não. Depois, (ri) pessoas que casaram com pa... , aí é que ficou um pouco 

de lado. Agora já tem um político no meio da família, né? Mas de, de Arcoverde mesmo, nós... 

não tínhamos. 

 

WH - Não tinha na época, assim? 

 

CA - Não. O, o, o meu tio Leonardo, que era engenheiro, irmão do meu pai, ele não era político, 

mas ele atuou na política na Revolução de 30. E, e José Américo de Almeida era..., tornou-se muito 

amigo dele e até o chamou, e ele era da Great Western, ele era engenheiro da Great Western 

antigamente, que era a rede ferroviária... 
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WH - É Great Western? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Great Western? 

 

CA - Great Western, era aquela relha de campo(?), né? Era aquele negócio inglês, né, que 

dominava. E ele morava em Recife. Depois..., e fazia a... a, trabalho de Rio Grande do Norte, 

Natal, até Alagoas, até Maceió. Então, daquele, daquela parte, e... ele viajava muito. E na 

Revolução de 30, ele teve contato com os revolucionários, houve uma brigalhada muito forte, 

daqueles sertanejos do Zé Pereira, lá do sertão de, de Princesa, não é? E o João..., João Pessoa, que 

era contra o Zé Pereira. E Zé Américo era do lado de João Pessoa, ele era um político que queria 

mudar a... aquele, aquele aspecto, aquele tipo de político que se levava, que desfazia eleição de 

bico de pena. Então, Leonardo apoiava. E..., quando veio a Revolução, ele bo..., chamou Leonardo 

para ser o diretor das obras contra a seca, lá. A...a... a divisão, eu não me recordo bem se era 

divisão, era um setor..., era uma, era u... uma área que pegava a Paraíba e o Rio Grande do Norte. 

Tinha outra que pegava o Ceará, mas a dele, a de Leonardo Arcoverde, pegava aquela zona toda 

do Rio Grande do, do Norte. Então ele... Foi a época da construção de açudes. Tem até açudes, 

tem até municípios com o nome dele, e tal, Leonardo Arcoverde... 

 

WH - E a família também apoiou a Revolução, ou só ele, mesmo? 

 

CA - Ne...nessa... 

 

WH - A sua família, também apoiou a Revolução, ou foi só ele, que tava do lado? 

 

CA - Não, na...naquela época, nós não éramos muito engajados nessa coisa de política, não. E 

depois..., aí é quando eu digo, eu entrei pra observar a parte política quando eu fui estudar 

medicina. Eu tinha quinze anos de idade, de modo que eu tava muito novo ainda pra... Não é? 

Agora, a família, não era de políticos, era de agricultores e depois se diversificou para as profissões 

liberais, notadamente engenharia. Leonardo, que era engenheiro, teve dois filhos engenheiros; um 

mora aqui no Rio. Este, por sua vez, tem mais filhos engenheiros, dois filhos, dois ou três médicos, 

também. Quer dizer, ninguém voltou mais pra, pra a agricultura, não é? 

 

WH - E o sr. não tinha nenhum parente assim mais velho, né? Que fosse médico, nessa época, que 

ele tivesse assim... 

 

CA - Não, o parente médico que eu tive era tão longe, era (ri) um primo do meu avô, que era 

médico, que era o Dr. Leonardo Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque. Esse, esse Leonardo era o 

irmão do Cardeal Arcoverde, que nasceram lá, tanto o meu avô, quanto Leonardo nasceram lá na 

Fazenda Fundão, lá em Pesqueira, Pernambuco, na Serra de Ororubá(?), uma serra bonita que tinha 

lá, né? Então, tinha lá em cima da serra um lugar chamado Cimbres. Era uma paróquia enorme, 

uma comarca enorme que pegava parte do município de Pesqueira, do município que hoje se 

chama Arcoverde, e Pedra. Então, aquela, aquele pedaço de terra que ia até o município de Pedra 

atual era uma verdadeira sesmaria e o dono, o proprietário, era o pai do cardeal, era o Capitão 
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Dudá, não é, Antônio Francisco de Abuquerque Cavalcanti. Esse velho fez uma coisa curiosa, né? 

Os filhos dele eram cinco filhos homens. Ele ficou com um para ajudá-lo na fazenda, nas fazendas 

lá. E quatro, mandou pra Europa naquela época, em 1860 e tanto, pra estudar medicina e entrar 

também para formação religiosa. Foram ser padres no Sínodo(?) Latino-Americano, era um 

colégio latino-americano em Roma e foram pra lá. Os dois que se...se..., que seguiram a..., 

seguiram a..., a religião, a profissão, e... eles voltaram, um tornou-se professor de línguas latinas 

lá na..., principalmente francês, italiano e latim lá no lado(?) pernambucano, foi diretor também. 

E o outro, passou pouco tempo, veio pra São Paulo, tornou-se bispo, depois foi cardeal. Agora... 

 

WH - Quer dizer, a sua família era uma família importante, né, da região (?) de Pernambuco? 

 

CA - Não, essa aí não era minha, propriamente, era...eram ascendentes. E...eu considero 

fa...família mesmo é do meu avô pra cá (risos). Ele era primo. Era primo, era da mesma raia, mas 

o sangue im...importa, né? Mas..., então... Agora, esses outros dois que foram pra medicina, foram 

pra Montpellier... 

 

WH - Olha... 

 

CA - ...U... uma das grandes universidades daquela época. Principalmente pelo seu cunho 

humanístico de ensino. Montpellier era uma das mais famosas universidades da França, no sul da 

França. Ficava num lugar... que era perto de uma cidade romana, até Nîmes. Então, ele ficou..., foi 

se expandindo e no século XII teve uma influência muito grande, sabe do que? Da medicina árabe, 

essa, essa...Porque havia duas grandes universidades naquela época. Uma era Salerno, na Itália. E 

Salerno recebia a influência de Córdoba, onde havia um, um, um ensino árabe de medicina muito 

grande. Então aqueles professores árabes, e até judeus também, até judeus, passaram a influenciar 

a nova..., a nova não, já existia a... a... a Universidade de Montpellier. Ela passou a, a receber os 

ensinamentos daqueles grandes mestres na Vincena (?), que era, que era árabe, né? E... 

 

WH - E eles depois voltaram, não é? 

 

CA - ...e Maimônides, Maimônides, né, e outros mais, Averróis...Vários árabes tiveram uma 

grande influência na medicina. Pois bem, nessa Universidade foi que se formou esse, esse 

pernambucano, esse Leonardo Arcoverde, viu, que depois que passou fazendo a parte básica em 

Montpellier, foi pra Paris e se..., e foi, foi laureado, em Paris. Foi laureado. Até o irmão dele fez 

uma pilhéria quando ele recebeu a láurea, recebeu com uma medalha, e tinha o nome dele e o local 

de onde ele nasceu. Ele disse: “Então você levou o nome da Fazenda Fundão pro mundo!” (risos). 

Porque ele trouxe de Paris a, a medalha de condecoração, da láurea de estudante que completou 

esse curso assim. Também naquela época ele aproveitou o que pode, né, com os melhores 

professores. Mas basta dizer o seguinte: tudo isso eu tô dizendo, mas eu quero referir é a visão do 

pai dele, do velho Dudá, do capitão Dudá. Que um homem naquela, naquele sertão de Pernambuco 

mandar, no século passado, não é, um médico..., dois filhos prestar medicina na Europa. Antes, 

mandou ele estudar em Pernambuco, na capital, estudar, estudou com Tobias Barreto, que era um 

grande professor de Direito e era um homem que conhecia muito bem era alemão. E ele estudou 

com Tobias Barreto, Medeiros de Albuquerque, se não me engano...Eu tenho até um trabalho já, 

mas a memória não dá, pra gente...Eu tenho até um trabalho sobre, sobre a biografia do velho, do 

Leonardo, em que eu refiro a essa parte, que ele foi estudar latim. Passou três anos estudando latim, 
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sabe aonde? Em Roma, antes de ir pra Montpellier. Por que? Porque os textos naquela época eram 

em latim, não é? Então ele, ele depois que voltou, não é, ele..., aí a outra curiosidade, o velho ao 

invés de fazer medicina, com todo aquele preparo, com toda aquela bagagem, ele fazia..., ele foi 

um diletante na medicina, não, ele ajudava os amigos, os sertanejos, aqueles...aqueles... 

fazendeiros que..., senhores de engenho. Então ele escreveu um livro, “A Pequena Medicina”, “A 

Pequena Medicina”. É um livro assim de umas 400 ou 500 páginas, muito bem, bem escrito, quer 

dizer, muito acessível a... aos leigos. E ele chamando a atenção como deve ser feito o exame... É... 

é uma, é uma delícia a gente ver a apresentação desse livro, porque diz: esse livro é feito para os 

padres, os...os boticários, não é, os...os... médicos de, de, de pouco conhecimento, que não têm 

mais... Então ele dá uma série de informações muito interessantes. Agora, só deixou escapar que 

ele era realmente um médico de grande cultura foi, no prefácio. E ele pede desculpa. Faz um 

prefácio magnífico, não é? Aí então ele teve que citar...eh... autores e fazer citações em latim, 

francês, não é, e pede desculpa por isso. Mas o texto do livro pra quem ele dirigiu tá numa 

linguagem muito acessível. Dr. Leonardo, conheci o velhinho, muito bom sujeito! Conheci ele, o 

velho Leonardo... 

 

WH - Era o seu tio-avô, né? 

 

CA - Não era tio não, ele..., a gente considerava ele primo do meu avô. Era só isso (risos). Era 

primo do meu avô, o velho Leonardo. Agora, era um velho tão engraçado! Ele não usava anel de 

médico. Naquele tempo, todo mundo, todo médico tinha que ter um chuveiro, era um anel de... 

 

WH - Chuveiro!? 

 

CA - Chuveiro é, é, é o seguinte: era um anel de grau, era a pedra, a esmeralda, no centro, e toda 

ela circulada de, de brilhantes. E ainda tem mais um detalhe: os antigos médicos colocavam no 

dedo indicador, era uma verdadeira...Era pior do que bispo, né, que tinha aquele (risos)...Era um 

negócio danado! Eu me revoltei contra esse negócio de anel. Nunca usei anel. 

 

WH - Mas o sr. ganhou um? 

 

CA - Eu ganhei, mas não usei. (ri) Guardei, eu disse: “Isso pode me servir”, era de ouro (risos)! 

Guardei, mas não fui prestar com esse anel. Mas o velho não andava de anel, né? E por falar em 

andar, também não andava de automóvel. Era raramente, só quando ia pra praia, que eles tinham 

uma praia, lá. A família dele tinha uma praia no Cupe, pertinho de hoje de um lugar chamado 

Suape, onde se tem o novo porto lá de Pernambuco. Na parte sul de Suape tem uma parte lá, era 

uma praia chamada Cupe. Era onde ele ia passar os verões lá em Pernambuco com a família, né? 

Pois bem. Lá de cima do Cabo de Santo Agostinho a gente avista longe, de binóculo. Mas, o velho 

não ia de automóvel. Eu vi que ele às vezes chegava lá em casa a pé. E ele dizia: “É muito bom 

pro metabolismo a pessoa andar a pé, a vida sedentária enferruja e tal.” Ele dizia...dizia umas 

coisas assim. E eu dizia: “Esse camarada não é médico.” Eu era menino e tinha médicos que só 

apareciam lá em casa de automóvel e de chuveiro no dedo (risos). 

 

WH - Não era convencional, mesmo. 

 

CA - Não, não era, de modo algum.  
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WH - Mas o sr. dizia, Dr. Celso, que o sr. foi pra Recife assim, com mais ou menos três anos, né? 

 

CA - Três anos, é isso. Aí eu fiquei lá, entrei pro Ginásio do Recife, não é? 

 

WH - A família tinha casa, lá em Recife... 

 

CA - Ah, tinha. Aí eu fui pra lá e fiquei lá. Aliás, eu fui pra lá e fui pra casa (buzina) da minha, 

pra casa não, (ri) ela praticamente me criou, a minha tia, irmã do meu pai. Tá até ali o retrato dela, 

ali. Tá toda a turma, tá ali, o meu avô, o pessoal tá tudo ali. 

 

CF - Depois vamos lá ver. 

 

CA - É. Então a coisa é essa. Eu fui pra Recife e fiquei lá o tempo todo, e só voltava ao interior 

pra passar férias. Aí então entrei pro Ginásio do Recife, não é? 

 

CF - Mas aí o sr. foi com os seus irmãos, ou foi só o sr.? 

 

CA - Não, não. Eu só fui eu. 

 

CF - Só o sr. 

 

CA - É, porque os outros ficaram com o meu pai. 

 

CF - Ficaram com o seu pai. 

 

CA - É. Aí então eu fiquei lá, né? 

 

WH - Mas eles não estudaram, não... 

 

CA - Não, estudaram, depois e tudo. Mas cada um tomou o rumo por outro lado, e eu fiquei pelo 

lado... Fui mais cedo pra Recife, que eu fui em 1916, né, e eles só saíram de lá depois de 20, 

quando venderam o engenho. 

 

WH - Mas aí eles já eram grandes... 

 

CA - Ah, já. 

 

WH - Mas eles sabiam ler, sabiam escrever, tudo? 

 

CA - Já, já eram. Aí então era outra, um outro rumo, que eles tomaram. E eu fiquei lá em Recife, 

fiz o curso no ginásio, em Recife; fazia naquela época preparatórios. Quer dizer, a gente estudava 

o ginásio, secundário e fazia preparatórios para ser submetido a exames de aprovação ou não no 

Ginásio Pernambucano. Naquela época os professores eram magníficos, no Ginásio 

Pernambucano. Gente do mais elevado nível. Não esqueço nunca o Padre Cabral, que era uma 

exigência tremenda em português, não é? O...o...o... de matemática, João Ribeiro... 
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WH - João Ribeiro? 

 

CA - João Ribeiro. Ele...ele... era matemática. Oswaldo Machado, em história. Eles todos com 

uma cultura humanística imensa, não é? Nos influenciou muito, porque nos dava uma visão global, 

não é? Eram uns professores que tinham cultura, de modo que as aulas eram boas, eram 

dissertações magníficas, até mermo pra gente nova dava pra atrair. Agora, eram rigorosos, e muita 

gente recebeu reprovação. Eu recebi várias, (ri) revelações muito úteis, aliás, porque me 

obrigavam... 

 

WH - Estimulavam, né? 

 

CA - É. Por exemplo, a de francês me foi muito útil, porque depois eu fui estudar medicina e toda 

a literatura era, era, era em francês, né? Toda... 

 

WH - Isso é no Ginásio Pernambucano, né? 

 

CA - Ginásio Pernambucano, foi o meu curso secundário, o curso de preparatório foi todo ele 

feito... 

 

WH - Curso de preparatório, o sr. disse... 

 

CA - Preparatórios eram o seguinte: nós estudávamos no Ginásio do Recife e nos inscrevíamos 

para ser submetidos a exames, por exemplo, de português. Depois de matemática, depois de 

história, e...de história natural, de física e assim ia. E então cada um desses preparatórios tinha que 

ter, no mínimo pra entrar pra uma escola superior, doze preparatórios, a começar por aritmética, 

álgebra, geometria. Depois, vinha português. Ninguém fazia um exame de preparatório de língua 

estrangeira sem antes saber português. 

 

WH - Claro. 

 

CA - E então tinha que ser aprovado em português. Às vezes retardava, uma pessoa 

passava...Geralmente passava quatro a cinco anos para completar esses doze preparatórios, porque 

as exigências eram enormes da parte do Ginásio Pernambucano, não é? 

 

WH - E essa prova tinha todo ano, para... 

 

CA - Bom, cada...Passou, então, nós tínhamos o certificado de que estava aprovado em português 

e então entrava pra francês, inglês, latim... Esses eram obrigatórios. Opcional era alemão, pouca 

gente ia pra alemão e inglês. A maioria ficava em francês. 

 

WH - O sr. fez só francês. 

 

CA - Eu fiz francês. Então, a coisa era essa. Agora, depois vinha os outros exames, não é, de, de, 

de... história natural, física, química, mineralogia, que englobava na parte de história natural. 

Quando completavam todos os preparatórios, então ia se submeter a um exame vestibular na 
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Escola de Medicina, que era também eliminatório, esse exame. Se não passasse, tinha que repetir 

para o outro ano. Então eu fiz esse exame em 1929. 

 

CF - 29. 

 

CA - Antes da Revolução de 30. 

 

WH - Pra medicina, né? 

 

CA - Pra medicina, é. 

 

CF - E nessa época, Dr. Celso, que o sr. esteve no Ginásio...é, Pernambucano, não é isso? 

 

CA - Não, eu fazia os exames no Ginásio Pernambucano, era o único..., era o único... ginásio, a 

única instituição, que tinha...é, poderes de dar um certificado oficial. 

 

WH - Claro. 

 

CA - Então, pra entrar numa escola superior eu tinha que... 

 

WH - Quer dizer, que o sr. sendo aprovado pelo Ginásio Pernambucano, o sr. tinha direito a fazer 

uma prova vestibular para qualquer curso superior que o sr. fizer. 

 

CA - Para uma escola superior, em Pernambuco, ou em qualquer outro estado, Bahia... 

 

WH - Agora, o sr. era aluno mesmo era do colégio... 

 

CA - Ginásio do Recife. 

 

WH - Quer dizer, esses professores... 

 

CA - É como eu digo aqui: curso primário e secundário era no Ginásio de Recife, e os cursos, e os 

exames preparatórios, no Ginásio Pernambucano. A prova de fogo era o Ginásio Pernambucano. 

 

WH - E esses professores que o sr. citou eram os seus professores no Ginásio de Recife? 

 

CA - Ha, no Ginásio Pernambucano. Não, mas no de Recife também tinha, às vezes tinha, tinha 

gente muito boa, lá no Ginásio de Recife. Era um corpo docente magnífico. 

 

WH - E o sr. tinha que estudar a beça, né? 

 

CA - Lá era assim... Não, não estudava, entrava na reprovação, isso não tinha a menor dúvida 

(risos). 

 

CF - E o sr. tinha, o sr. fez amizades que..., nesse período, tinham pessoas mais próximas que 

continuaram ligadas ao sr.? 
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CA - Já a amizade começou realmente foi na Escola de Medicina. Aí, sim, porque era um contacto 

mais direto, mais...  

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

WH - Isso. 

 

CA - Aí eu participei lá, né? Agora, no Ginásio, os amigos do Ginásio, aí eram colegas meus, que 

eu posso citar vários. Por exemplo, eu vou citar os que ti...tiveram grande repercussão e todo 

mundo conhece: Augusto Rodrigues, esse pintor e... (??)... 

 

WH - Que o sr. tem uns quadros dele. 

 

CA - ...tenho uns quadros dele. Ele foi meu colega desde o primário... 

 

WH - Mora aqui, no Cosme Velho... 

 

CA - ...de calça curta. Morreu. 

 

WH - Quer dizer, aqui embaixo... Já morreu, né? 

 

CA - Morreu. Morreu, ali no..., é. 

 

WH - Agora. 

 

CA - É. O outro foi Gomes Maranhão, Manuel Gomes Maranhão, que foi um dos maiores... 

 

WH - Manuel? 

 

CA - Manuel Gomes Maranhão. Foi um dos maiores incentivadores para a... a instalação do Museu 

do Açúcar, Museu do Açúcar do Pernambuco, que é uma beleza, não é? Ele, era um sujeito..., era... 

jornalista... de... como(?) jornalista. E era um dos ... é, redatores daquela revista, “O Cruzeiro” ... 

Não era “O Cruzeiro”, aquela do Chateaubriand? É? 

 

WH - É. 

 

CA - “O Cruzeiro”. Durante o período em que “O Cruzeiro” funcionou, ele era o responsável, ele 

fez muito pelo “O Cruzeiro”, Manoel Gomes Maranhão, não é? Agora, outros..., tá ouvindo, como 

Gilberto Osório de Andrade, que era um rapaz muito inteligente, depois tornou-se grande estudioso 

de Sociologia, ficou no, na Fundação Joaquim Nabuco, Gilberto Osório de Andrade. Agora, o que 

aparecia mais, o que cha...chamava atenção, eram os literatos e poetas. Por exemplo, Álvaro Lins, 

que foi um grande escritor, jornalista, fazia o rodapé do “Correio da Manhã”, aqui no...aqui no Rio 

de Janeiro... 
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WH - Como era o nome dele? 

 

CF - Álvaro Lins. 

 

CA - Álvaro Lins, de Caruaru. Pois bem, ele foi depois pra Portugal, foi, foi... um dos 

embaixadores da cultura brasileira lá em Portugal. Morreu muito novo. Foi quem melhor estudou 

Eça de Queirós. Hoje ninguém pode estudar Eça de Queirós sem citar o trabalho de... 

 

WH - De Álvaro Lins. 

 

CA - ...os escritos de Álvaro Lins. E também os poetas, né? Mauro Mota, por exemplo, que era 

outro que foi lá do Ginásio de Recife do meu tempo, nós convivíamos muito bem. Ele era o 

homem, era romântico, era o homem das musas, ele fazia... Morreu (telefone) também muito novo. 

Agora, na Escola de Medicina, na Escola de Medicina..., entrei na Escola de Medicina em 1929. 

Foi a época de maior efervescência política lá em Pernambuco. Porque, em 29, estava se 

preparando o que? A Revolução de 30. E que foi deflagrada praticamente com aquele assassinato 

de João Pessoa, que eu quase que assistia ali na rua Nova. Eu, eu ia pela rua da Imperatriz quando 

veio a notícia de que tava havendo, que houve o assassinato de João Pessoa na Sorveteria Glória, 

lá na rua Nova. Mas, nessa época os estudantes participavam dos meetings, chamava-se meeting 

antigamente o que hoje se diz que é comício. A... a palavra inglesa funcionou durante muito tempo 

lá em Pernambuco. Meeting, era meeting. Então era..., aquelas reuniões e um daqueles...é, 

Demóstenes da, da vida, falavam, bem, aqueles oradores da vida, né, um Danton, daqueles lá, 

aparecia em praça pública, levantava e começava a falar. Muitos desses comícios eram terminados 

no cacete, a polícia ia arrasar, às vezes até bala. E o lugar próprio pra isso era a rua do Imperador, 

que era o centro político de Recife, era a rua do Imperador. Da rua do Imperador, ali, Café 

Lafayette, onde houve os maiores entreveros, até o “Diário da Manhã”, quanto estudante levou 

bordoada, e quanta coisa aconteceu. Zé de Sá - era um grande jornalista, dirigia, fazia todo o 

“Diário da Manhã”, que era, era uma...era um jornal do Ricardo de Lima Cavalcante, da Usina 

Pedrosa, dos usineiros, que estavam contra o grupo dominante, que era Estácio Coimbra. Diga-se 

de passagem, Estácio Coimbra era um gentleman, era um sujeito formidável. Mas, ele estava 

representando, o que se chamava muito naquela época, “os carcomidos”. De modo que não tinha 

mais condição dele suportar. E... a, o grupo... de maior expressão econômica de Pernambuco tava 

apoiando a Revolução, não é? O, o João Alberto, João Alberto Lins de Barros, que foi quem 

deflagrou a Revolução lá em Alegrete, se não me engano, lá no Rio Grande do Sul, junto com...., 

com... o nosso.... é... Vargas, né, presidente Vargas. João Alberto se escondeu em dois lugares, lá 

em Pernambuco, durante a Revolução, durante o período em que ele estava sendo caçado. Porque 

o..., veio, veio a Coluna Prestes, depois, dissolveu-se a Coluna Prestes e João Alberto se escondeu 

lá nessa fazenda desse meu tio, lá em...em Garanhuns, João Alberto se escondeu lá. E depois, se 

escondia e trabalhava na Usina Pedrosa, não é? Então, na Usina Pedrosa todo mundo o conhecia, 

era uma coisa assim, escondida, mas até certo ponto, porque não havia aquela gana para pegar o 

João Alberto, não. Gente conhecida, João Alberto era   o filho de um dos maiores professores do 

Ginásio Pernambucano, que era o Jo...Joaquim Leal de Barros... 

 

WH - Joaquim Leal de Barros? 
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CA - É, porque a família de João Alberto, tem uns que usaram Lins, e outros que ficaram Leal de 

Barros, e outros Lins de Barros, por isso que tem esses dois, tem, tem... 

 

WH - Mas é a mesma origem familiar, né? 

 

CA - Pai e mãe. Era João Alberto Lins de Barros, e outros era Augusto Leal de Barros, e Deodoro 

Leal de Barros, etc. Mas o... o João Alberto, ele se escondeu lá na, na Usina Pedrosa e eu andava 

lá naquela época, e, e as conversas... Eu não via ele, porque ele era engenheiro, ele sabia, ele fazia 

demarcação, negócio de demarcação de terra, de engenhos, não é? E naquela época ele se 

hospedava, dormia e hospedava naqueles engenhos onde eu estava, naquele tempo. 

 

WH - Quer dizer, que o pessoal ... apoiava, de certa forma, a Revolução... né? Quer dizer não... 

 

CA - Apoiava, apoiava. Pois bem. Nessa época, a estudantada toda estava lá, favorável à 

Revolução de 30. 

 

WH - E o sr., também tava? 

 

CA - Tava. Não podia deixar de estar. Eu dei muita carreira, lá, pra não levar cacetada de ...(risos) 

 

CF - O sr. também participou, né? 

 

CA - É. Lá na, no...no, na Escola de Medicina, nós tínhamos um grupo mais ativo. Por exemplo: 

eu tinha um colega de turma meu, que era interno do Hospital... Militar, da Polícia Militar. Esse, 

participou da Revolução intensamente, porque ele foi engajado na coluna que Mamede, não sei se 

ouviu falar já no... de Bizarria Mamede, era um capitão ou coronel, naquela época, veio pro Sul, 

né? Ele entrou nessa companhia. Ele, Djair Brindeiro, entraram na companhia...Um cunhado meu, 

que não era de medicina, mas entrou, que era João Roma, entrou na, na, na coluna do Agildo 

Baratta. De modo, que essa turma de, de, de estudantes era muito ativa, ne...nessa parte de... 

 

WH - Política, mesmo. 

 

CA - ...de política. Mas depois da Revolução de 30, a coisa serenou, nessa parte política, e aí 

começaram a haver coisas mais interessantes da parte do ambiente da escola. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, desculpe interromper o raciocínio, mas eu queria voltar um pouquinho pra 

trás, quer dizer, antes da gente entrar na faculdade, eu queria perguntar algumas coisas, né? Que 

tem a ver particularmente com essa sua idéia de fazer medicina, né? 

 

CA - Sim. 

 

WH - Como é que o sr. teve essa idéia... O que o sr. acha que foi importante... 

 

CA - Bom, eu..., essa idéia de medicina, eu vou lhe dizer, com toda a sinceridade. Ela..., eu via os 

médicos que iam lá em casa. 
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WH - Como o sr. tava dizendo? 

 

CA - (ri)Bom, eu estava dizendo, que eu via quando os médicos iam lá em casa, não é, inclusive, 

levados por um tio afim meu, que era irmão do meu padrinho, Otávio de Freitas. Então, quantas, 

todos os médicos eram praticamente orientados por ele, que ele era um grande médico naquela 

época e Simone Barbosa, por exemplo, quando minha mãe tava grávida, e teve antóide(?), e tal, e 

Simone Barbosa tava lá, Oscar Kut(?). Então... 

 

WH - É o pai do Frederico, se não (??)? 

 

CA - É o pai do Frederico. 

 

WH - Isso. 

 

CA - Pois bem. Esse pessoal todo, que ia lá em casa e eu me impressionava pelos automóveis que 

eles tinham. E eu não olhava e dizia: “Médico é uma boa profissão. Pode ter um automóvel (risos).” 

Era uma das, um dos pontos, era um dos... 

 

WH - Que lhe chamavam a atenção. 

 

CA - Que me chamavam a atenção. Mas... 

 

WH - O anel nem tanto, né? 

 

CA - (ri)Mas..., mas era isso. Então, mas...depois, houve uma influência mais direta, não é, porque 

eu aí comecei a observar a vida de Otávio de Freitas, e de outros, não é? Participava muito da..., 

do que ele vinha fazendo lá em Pernambuco, e... 

 

WH - Aí já como estudante de medicina, ou não? 

 

CA - E ainda antes de estudante eu já sentia o, a..., a luta que, que ele tinha pra, pra inaugurar a 

Escola de Medicina. Inclusive, a luta que ele teve pra construir um prédio próprio pra a Escola de 

Medicina, não é? Eu, menino ainda de... catorze anos, treze anos, eu ia visitar o prédio novo, ia 

com ele. Então isso tudo influencia, não é? De modo que quando eu estava em 1929, e a Escola 

tinha sido inaugurada...O novo prédio, tinha sido inaugurada...Que a Escola foi fundada em 1916, 

e a primeira turma saiu em 1920, foi a aula inaugural, e em 26, saiu a primeira turma. Em 27 

saiu...saiu inau..., construída e inaugurada, o prédio da Escola de Recife, da Escola... 

 

WH - Que seu tio... 

 

CA - Era do Otávio, o Otávio era que lutava por tudo isso. 

 

WH - Ele tinha, qual era a função dele, ele tinha algum cargo? 

 

CA - Não, ele era...Bom, ele era um, foi um grande médico, ele se formou, faz exatamente agora 

em 93, um século, cem anos. Ele formou-se, ele era da turma de Oswaldo Cruz, em 1892, 1892. 
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Defendeu tese em 1893 e foi pra Recife, e foi pra Recife. Otávio, né? Então, ... ele muito jovem, 

preferiu abandonar o que seria uma garantia para a profissão dele, que era continuar com o grande 

mestre Francisco de Castro, aqui no Rio. Mas ele tinha a mãe viúva, e preferiu ir pra lá, para ajudá-

la, não é? Então, foi pra Pernambuco. Lá, ele fez uma coisa revolucionária, ele muito jovem ainda, 

porque ele se formou com 21 anos, ele foi pra... Foi para o Hospital Pedro II, e acompanhava, 

na...nas diferentes enfermarias, a enormidade de óbitos, que naquela época era muito elevada, a 

mortalidade geral. Então, ele resolveu fazer uma coisa, isso por iniciativa dele, ele tomou essa 

iniciativa. Foi pro Cemitério Santo Amaro compulsar os atestados de óbito que estavam lá, 

arquivados. Esse cemitério era relativamente novo, porque ele foi inagurado em 1852, por um 

outro sujeito importante, outro pioneiro na saúde pública, que era o Aquino. Então esse...Ele 

compulsou esses atestados de óbito e preparou um boletim demográfico-sanitário da cidade de 

Recife. Ou melhor, boletim demógrafo-sanitário de Recife. Depois passou boletim anuário 

demógrafo-sanitário. 

 

CF - Em que ano, Dr. Celso, por favor? 

 

CA - 1894, 1894. Quer dizer, ele, com um ano de formado, começou a trabalhar, e teve essa idéia, 

a iniciativa é dele. É por isso que a gente pode dizer que há muita propriedade em chamá-lo de 

pioneiro. 

 

CF - Claro. 

 

CA - E por que pioneiro? Porque naquela época, os clínicos não tinham a a a qualificação das 

doenças, a estatística, a bioestatística, não existia naquele tempo. Então esse boletim foi a célula-

mater da bioestatística em Pernambuco. Então Otávio criou isso. Agora, como ele viu, uma coisa 

importante, que a tuberculose era a que mais matava. Por que mais matava? Porque matava 

continuamente tudo. 

 

WH - Matava continuamente...? 

 

CA - É... A tuberculose matava o tempo todo, e as outras doenças eram epidêmicas, depois da 

epidemia, paravam. Matou muitos, a varíola matou muitos, não é? E... até cólera, também, naquela 

época. Mas a tuberculose era a que mais matava. Então, ele teve a idéia de criar um serviço contra 

a tuberculose, fundou a Liga Pernambucana contra a Tuberculose. Pioneira, no Brasil. Ele fez isso 

em 1800, em 1900. Ele fez esses estudos, publicou um trabalho clássico sobre a tuberculose, e a 

partir daí, a tuberculose em Pernambuco passou a ser combatida cientificamente. Inclusive com, 

com a parte é..., orientada no sentido de fazer a... a tuberculinização das vacas, visitar os estábulos, 

não é, visitar crianças, fazer...fazer inquéritos, né? Separar os tuberculosos, ele teve a idéia de 

fazer, de, de construir duas enfermarias, uma pra mulheres e outra para homens, porque era tudo 

promíscuo, naquela época, não é? E como a Santa Casa não permitiu, ele levantou dinheiro em 

quermesses, em corrida de cavalo, em... solicitação às pessoas ricas da, da, da sociedade, aos 

mecenas daquela época. Então o que foi que teve? Arranjou dinheiro, e construiu um dispensário-

modelo. Esse dispensário foi a primeira arma contra a tuberculose, ... que apareceu em 

Pernambuco, em 1904. Inaugurada em 1904. A Liga foi fundada em 1900, e ele foi inaugurado o 

dispensário, com prédio próprio, construído. Um engenheiro irmão dele participou dessa 

construção, Teófilo de Freitas, meu padrinho. Por aí você vê a proximidade, né? Ele foi quem fez 
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o dispensário, na rua do Gervásio Pires. Agora mesmo, os médicos de Pernambuco fizeram uma 

grande homenagem ao Otávio de Freitas e um livro de quatrocentas páginas, mais ou menos, que 

foi agora editado, e cerca de vinte e tantos médicos...é, escreveram artigos sobre Otávio, as 

diferentes facetas da personalidade de Otávio. Como um médico, como um microbiologista, como 

um radiologista, como o homem que iniciou a tuberculose em Pernambuco, a luta contra a 

tuberculose em Pernambuco, é... como fundador da Escola... 

 

WH - Ele tinha algum cargo público, Dr. Celso? 

 

CA - Teve. Mas o cargo público dele era diretor da Escola de Medicina. Foi diretor até morrer. 

Aliás, não. Eu...eu minto. Quando chegou na idade-limite, ele teve que se aposentar. Aí ele ficou 

como professor emérito, mas não teve mais... 

 

WH - Quer dizer que quando o sr. entrou na Escola de Medicina, ele ainda era diretor. 

 

CA - Era o diretor. Quando ele inaugurou esse prédio, eu...Um ano antes da inauguração, eu ia 

com ele lá, eu participei, via o entusiasmo dele. Quer dizer, isso influi, pra uma crian..., um garoto. 

 

WH - Com certeza, né? 

 

CF - Agora, só uma coisa, Dr. Celso. Na época que ele construiu, que ele fundou a Liga, que ele 

construiu o dispensário, ele já tinha um cargo público? Como ele... Quem financiou essa 

construção desse dispensário? 

 

CA - Não, ele teve vários...Ah, vou dizer. Ele teve vários cargos porque ele foi um sanitarista 

muito solicitado. Ele lutou contra a peste bubônica, em 1902. Foi o primeiro que isolou o germe 

lá naquela época. Ele fez...Ele tinha o laboratório do Instituto Vacinogênico, que ficou sob a 

responsabilidade, parte científica dele. Fazia, preparava a linfa, naquela época era linfa. 

 

CF - Esse laboratório era do Estado? 

 

CA - Era do Estado, era do Estado. Ele foi inspetor de saúde, que era o equivalente ao diretor de 

saúde pública. Naquele tempo se chamava inspetor de saúde. 

 

CF - Lá de Pernambuco. 

 

CA - Lá de Pernambuco. Então ele foi também, é... diretor da parte de laboratório de raiva do 

Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur ficou sob a responsabilidade dele e ele que preparava e 

ensinou a, a, a um assistente dele a preparar a vacina anti-rábica com a dissecação da medula de 

coelho que era infectado. Naquela época era assim. Hoje já é diferente, mas naquela época, então, 

se faziam cerca de dezoito injeções na subcutânea na, na, no abdômen de quem era mordido, né? 

Agora, além disso, ele foi diretor da parte de tuberculose, era diretor da parte de tuberculose. 

Agora, no...Quando a Escola ficou oficializada, que foi outra batalha, pra oficializar a Escola, ele 

veio aqui ao Rio, para a oficialização. E ele mostrando o currículo, como o pessoal estudava, e os 

trabalhos apresentados, e tudo. Então comentou de tal ordem que aí saiu a oficialização em 1927. 
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Teve um grande banquete no Copacabana Palace, quem foi o orador foi o Miguel Couto, o grande 

Miguel Couto. 

 

WH - Miguel Couto pai, né? 

 

CA - É, Miguel Couto pai, não é, naquela época. Pois bem. Então, Otávio, eu acho que não precisa 

dizer mais nada, teve influência pra levar, não só a mim, mas muita gente pra estudar medicina. 

Basta dizer que naquela época, a turma de 1926, foram quatro médicos. A minha, que eu entrei em 

27, foram cinqüenta. E aí foi aumentando, né? 

 

WH - E a sua família também, né, tem muitos médicos até hoje. 

 

CA - E aí depois apareceram vários médicos na família. 

 

WH - Seus irmãos, algum também seguiu medicina? 

 

CA - Não. Não, porque eu era o mais moço, sou o mais moço de todos, e entrei na medicina, e os 

outros, não. Mas, agora, os filhos de meus tios é que tem vários médicos, por aí afora. Eu já nem 

sei quantos. Porque (ri)lá em Pernambuco tem muitos. Na Paraíba tem, também, tem pessoa na 

Paraíba. 

 

CF - Mas na sua família, o sr. e os seus irmãos, não. Só o sr., que era mesmo.  

 

CA - Agora tá espalhada, tem gente na Paraíba, também. Tem médico na Paraíba, primos meus, 

filhos do Joaquim, que era... 

 

WH - Pois é, Dr. Celso, eu não sei se eu entendi bem, mas na verdade o seu pai e a sua mãe ficaram 

no engenho, na fazenda, com alguns dos seus irmãos, e o sr. veio... 

 

CA - Não, porque depois minha mãe morreu, né, e aí ele casou novamente e eu já estou em Recife. 

 

WH - O sr. praticamente veio sozinho. 

 

CA - Praticamente eu fiquei com a... 

 

WH - Com a sua tia, não é? 

 

CA - ...com a minha tia, que foi quem me criou. 

 

CF - O sr. foi pra Recife quando sua mãe faleceu? 

 

CA - É. E aí então entrou aquela parte do Otávio e com o Teófilo de Freitas, que era engenheiro, 

e ele médico, eu vivi naquele ambiente. Então... 

 

WH - Sua tia era esposa do Otávio de Freitas, não? 
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CA - Não, do irmão dele. 

 

WH - Ah! Do Teófilo. 

 

CA - Do irmão dele. Agora, nesse livro, que fez a homenagem, eu vou lhe mostrar aí, para os cem 

anos de formatura e defesa de tese de Otávio, tem tudo publicado sobre a vida de Otávio, a vida 

profissional, a parte...A vida familiar, tudo. Então, é um livro muito interessante. 

 

CF - É. 

 

CA - Agora, mostra realmente que ele foi uma, uma das figuras mais destacadas da, da...na história 

da medicina de Pernambuco. Com esse exemplo... 

 

WH - Quer dizer, quando o sr. terminou o ginásio, o sr. já sabia que era medicina que o sr. ia fazer. 

 

CA - Já sabia que ia pra medicina, sem dúvida nenhuma. Agora, ele lá na Escola, ele dava exemplo, 

era um sujeito bom. Ele ajudava os estudantes, dava emprego aos estudantes, deu emprego a muita 

gente, sabe de que? De vacinador. Arranjava emprego de, de... de propagandista de laboratório. 

Porque naquela época ele era uma figura importantíssima e solicitada, então os laboratórios iam 

pedir para ele indicar um estudante pra ser, pra ser propagandista. Naquele tempo eu fui 

propagandista também de laboratório Ene(?), eram laboratórios estrangeiros, tinham... Aliás, a 

maioria, infelizmente depois passou a ser o domínio todo dos estrangeiros. Açambarcaram a 

indústria farmacêutica nacional, desmantelaram. E o pior: evitaram a pesquisa, com isso. Mas, 

Otávio arranjava e... esses lugares assim de, de... de vacinador, e tal. E mais ainda: ele interfiria, 

ele, ele, eles faziam uma certa escolha para internar estudantes nos hospitais. Porque Recife, é uma 

coisa curiosa. Eu acho que no Brasil poucas...é, escolas de medicina tiveram um ambiente tão bom 

de hospital. O número de hospitais lá em Recife era grande, porque era tudo centralizado em 

Pernambuco, em Recife. 

 

WH - Em Recife. 

 

CA - Pedro II, uma enormidade. Só o prédio hoje você olha assim é uma, é aquela molhe. Aquilo 

dali é..., são três andares de um casarão imenso, quadrangular, como um..., no centro um jardim 

central, e pra trás, os serviços. Pois bem. Aquele pé-direito enorme. Sem, na época, nem se falava 

em ar-condicionado, nunca se viu fazer calor ali, por causa da orientação da construção, da altura 

do pé-direito, do número de janelas naquelas enfermarias, de um lado e de outro. Porque tinha a 

aeração pra fora e tinha para parte de dentro, que dava para um jardinzão grande, com uma galeria 

que a gente passava pra entrar lá nas enfermarias. Eu fui interno de um, e depois fui assistente, 

exatamente... 

 

WH - Assistente extra-numerário, não é? 

 

CA - ...da enfermaria dele. 

 

WH - Do Pedro II, do Hospital Pedro II? 
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CA - Do Pedro II, exatamente com Otávio. 

 

WH - Isso. Isso foi depois, não é? Agora a gente podia voltar... 

 

CA - É, mas eu tenho uma coisinha aqui pra dizer do ambiente da história dele. Esse é que é o 

bom, o gostoso, da parte de...Porque os estudantes, a maioria era pobre. Pobre, basta dizer que é 

Nordeste, não precisa dizer mais nada, mas a grande maioria era de gente pobre. Então houve uma 

coisa curiosa, a construção de uma casa pro estudante pobre. E Otávio deu todo o apoio, construção 

da Casa do Estudante Pobre. 

 

WH - Quer dizer, eles moravam ali e não precisavam pagar. 

 

CA - Mas dinheiro, já sabe, Otávio já tinha a linha-mestra dele, pedia a todo mundo, pedia aos 

ricos, pedia a quem pudesse ajudar. E os estudantes, por sua vez, faziam da melhor maneira. Então 

inventaram a jazz-band acadêmica. 

 

WH - A... O que? 

 

CA - Jazz-band acadêmica. Tinha, formou-se uma jazz-band   lá em Pernambuco pra tocar nas 

festas. E ganhar dinheiro, e recolhia dinheiro, e tinha fundos para ajudar, fundos para, para a 

manutenção da, da Casa do Estudante Pobre. Então, essa jazz-band, eu...eu até botei aqui os nomes 

dos, dos, dos que estavam mais ligados a ela... 

 

WH - Eram médicos, também? 

 

CA - Eram estudantes de medicina. 

 

WH - Pois é, eram estudantes de medicina que..., tocavam na banda, também. 

 

CA - Formaram uma banda. Eram músicos, naturalmente. Então eu, eu me lembro muito bem de 

um negócio (ri), porque..., tinha alguns, tá ouvindo, um...um, por exemplo, que tocava banjo, era 

filho de um professor, Edgar Altino, professor Edgar Altino. Era, era, era o Evaldo, Evaldo Altino. 

Tinha dois estudantes lá gêmeos, Luís e José Casado, tocavam piano e tocavam bateria. Andrade 

Lima, era outro bamba. Este tocava trompete e sax, não é? E saxofone. Então o negócio era, era 

infernal. Agora, você vai..., vou dizer um nome... 

 

WH - Era uma turma divertida, né? 

 

CA - Era ótimo! 

 

WH - O sr. tocava, na... 

 

CA - Não, eu fazia frevo, dançava frevo. 

 

CF - O sr. dançava frevo (risos)? 
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CA - Tinha de tudo. Tinha os que tocavam essas coisas todas, tinha os que dançavam frevo, eu 

dançava frevo, e tinha um que fazia a apresentação dos shows e, e contava anedota, era um sujeito 

de grande comunicação, Noel Nutels. 

 

WH - Ah! Noel Nutels (risos)! 

 

CA - Era ele que fazia..., divertia o pessoal fazendo a apresentação, e, e contando anedota. Era 

uma coisa... 

 

CF - Foi da sua turma, Dr. Celso? Era da sua turma? 

 

CA - Não...é. Era 34, 34. 

 

CF - Quer dizer, o sr. entrou em 27, né? 

 

CA - Não, não. E... ele era uma turma a menos, ele era de ele foi de 35. Ele, e Estácio Soto Maior, 

foi de 35. Estácio Soto Maior, este foi ministro, era de 35, a minha foi de 34. Mas essa... 

 

WH - Quer dizer, o sr. entrou em 27 e terminou em trinta e quanto? 

 

CA - Eu entrei em 29. Vinte e sete foi a inauguração do prédio, da Escola. 

 

WH - Do prédio, da Escola. Isso. 

 

CA - Viu? Vinte e sete foi a oficialização e inauguração do prédio, né? E eu entrei em 29. 

 

WH - Dois anos depois, em 29. 

 

CA - É, em janeiro de 29. Agora... 

 

WH - O sr. pode dizer... os nomes desse grupo, que o sr. queria dizer. 

 

CA - Esse aí eu disse, já. Não disse? 

 

WH - Não, não. 

 

CA - Ah, mas havia um, que eu deixei por último. Era o, o, o compositor Capiba. Era, era, era o 

que dirigia a esco...a jazz-band acadêmica. Era Capiba, esse atual, tá com oitenta e oito anos, 

atualmente. 

 

CF - Ele fez medicina, também? 

 

CA - Não, não fez, e pra ele ser da jazzy-band, tinha que ser acadêmico. Ele era do Banco do 

Brasil. Tinha um irmão dele que era meu colega de turma, Antônio, mas ele não era, ele era...Então 

ele entrou pra Escola de Direito. Nunca fez direito, mas tinha que ter esse título de acadêmico, 

para... 
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CF - Pra poder participar. 

 

CA - ...participar da... Só entrava lá acadêmico. 

 

E3-E tocava jazz, mesmo, ou era...? 

 

CA - Não, ele...O que, em Capiba?  

 

E3-Não, é, na banda de vocês. 

 

CA - A banda era jazz-band, mesmo. Era jazz, era tudo, principalmente frevo. Frevo, valsa, tocava 

tudo. Você quer ver uma valsa que fez sucesso, que a jazz-band tocava muito? Era “Maria 

Betânia”. Não tem nada que ver com a irmã de Caetano. “Maria Betânia” foi uma valsa lançada 

pelo esse grande cantor de quase oitenta anos, também, oitenta anos. É... Um até que parece 

comigo, como é o nome dele? 

 

WH - Nelson... 

 

CA - Nelson Gonçalves! Nelson...Não é, Nelson Gonçalves? Eu uma vez tava lá em São Paulo... 

 

WH - Que parece com o sr. na hora (risos)... 

 

CA - É. Eu tava em São Paulo, de, consertando um pneu numa dessas coisas de borracheiro, aí um 

sujeito olhou e veio com uns quatro camaradas assim, e disse: “O sr. está por aqui, no Rio, e tal?” 

Eu digo: “Sim, eu tenho um trabalho aqui, vim aqui ao Museu de São Paulo, que eu (ri) tenho um 

trabalho sobre pulga.” (risos) Ele olhou pra mim e disse: “Pulga?”. Ele disse, ele disse: “Mas como, 

o sr, não é, não é o cantor Nelson Gonçalves?” Aí eu não tive presença de espírito pra dar uma boa 

(risos). Aí eu digo: “Ah, quem me dera, eu ser o Nelson Gonçalves!” Mas naquele tempo eu tinha 

cabelo à beça, e tal, sobrancelha preta e aquela..., e a voz do Nelson Gonçalves, não sei como é 

que ele conseguiu achar. Era só o físico. Só a aparência física. Mas o Capiba era quem dirigia a 

nossa banda, lá. Nós fizemos inúmeras ..., outra coisa que nós fizemos lá embaixadas. Embaixadas, 

eu participei de embaixadas. Havia um professor, naquela época, Annes Dias, do Rio Grande do 

Sul, que naquele tempo... 

 

WH - Annes...? 

 

CA - Annes Dias. Ele escreveu um trabalho sobre clínica médica, três ou quatro volumes, e 

introduziu, deu mais, um arranco maior, na parte de bioquímica aplicada à clínica médica, para 

fundamentar certos diagnósticos. Pois bem. Então nós fomos, fizemos uma embaixada para ir até 

lá. Terminamos não, não encontrando... 

 

WH - Fizeram uma embaixada? Eu, eu... 

 

CA - Embaixada era o grupo de, de estudantes, não é, era um grupo de estudantes. A minha foi de 

nove estudantes, nós fomos pra, pro Rio Grande do Sul. Tomamos um Ita, naquele tempo a gente 
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comprava passagem no Ita, e ia na raça, né, nós fomos só de passagem comprada. Lá nós 

conseguimos a passagem de volta com aquele...Tinha um deputado que era...Como era o nome do 

homem, é um desses... 

 

WH - Da licença aqui... 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

WH - Só com a passagem... 

 

CA - Contando com a passagem de ida, e lá conseguimos de volta...Já pode falar? 

 

WH - Pode. 

 

CA - Tá ligado? 

 

WH - Tá. 

 

CA - Então, na volta foi concedida a passagem pelo Flores da Cunha, e aqui no Rio de Janeiro, 

nós procuramos o pernambucano que era João Alberto, e ele aí nos deu a... a pousada, nos deu a, 

a hospedagem num hotel aqui no Rio, chamava-se Hotel Globo. Um hotel vagabundo, mas quem 

era que ia reclamar? Achamos ótimo. O hotel era muito bom pra nós, porque era de graça, e ele 

nos, nos deu, o João Alberto, um cartão que nós f... freqüentávamos os bailes no carnaval. Foi isso 

na época do carnaval. Sabe aonde? No Guanabara, ali no...no, aqui onde tem aquela... é... o Jóquei 

Clube. O Jóquei Clube nesse tempo, eu fui a um baile lá, o sétimo andar, onde hoje tem um grande 

edifício negro, o... o Jóquei Clube de Pernambuco, aqui do Rio. Aqui na avenida Rio Branco, não 

é? 

 

WH - No centro da cidade. Agora tão restaurando aquilo tudo. 

 

CA - É. Naquela época era um..., era uma..., eram sete andares e nós subíamos aquilo a pé pra ir, 

os bailes eram lá em cima. Pois bem. O Alberto nos deu essa vantagem a esses estudantes, porque 

era uma turma aloprada, alucinada. 

 

WH - Agora, essas viagens eram pra turismo, pra conhecer, ou eram...? 

 

CA - Não, essas eram... Tinham dupla, uma dupla finalidade. Cultural, porque nós procurávamos 

as, as Escolas de Medicina, nós procurávamos os centros médicos, e principalmente estudantis, e 

divulgávamos as coisas de Pernambuco. Por exemplo: lá, nós tivemos, naquela época... 

 

WH - No Rio Grande do Sul? 

 

CA - No Rio Grande do Sul, eu fui pra um lugar, pra um baile lá num lugar chamado, chamado..., 

esqueci agora o nome, Filosofia. Era o Clube Filosofia. Pois bem. Nos acolheram muito bem e 
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então..., só faltou a jazz band acadêmica, que nós não podíamos levar, porque era caríssimo. Mas 

mesmo assim, arranjaram um jeito de tocar um frevo e eu entrei lá pra fazer um solo de frevo, 

daqueles lá de Pernambuco, lá no Filosofia. O colega meu que era o campeão de, da nossa boemia, 

porque era uma verdadeira boemia universitária, era Ferreira dos Santos. Ferreira declamava 

versos, e tinha... 

 

WH - Ferreira dos Santos, o "Feninha"(?)? 

 

CA - É, Luis Ferreira dos Santos. 

 

WH - Ah, Luis Ferreira. 

 

CA - Luis Ferreira dos Santos. Ele quando... ele foi estudar medicina, ele já era poeta, ele nasceu 

poeta. Então ele tem versos - eu vou até ler um pra vocês ouvirem aqui como era e a influência 

que houve de...desse conjunto de médicos: músicos, poetas, escritores, já aflorando... 

 

WH - Bailarinos, né? 

 

CA - (ri)...já aflorando...No folclore, tinha de tudo. Pois bem. Então houve isso. E eu falei do 

negócio da Festa da Mocidade? 

 

WH - Sim. 

 

CA - Ainda não, né? 

 

WH - Não, ainda não. 

 

CA - Então a Festa da Mocidade era outro meio de se arranjar recursos para a... a Casa do Estudante 

Pobre. Então, na Festa da Mocidade, nos fins de ano, nós fazíamos o que? Fazíamos barracas, 

fazia...no pátio da escola fazia aquele, botava aquelas lâmpadas, fazia aquelas gambiarras todas lá, 

pra juntar o pessoal numa área iluminada e então tinha barracas, quermesses, mas principalmente 

um pastoril. Pastoril de estudante, não tinha pastora, não. Era só o estudante mesmo, botava um 

saiote, viu? As pernas cabeludas e sapatão, pra dançar, como uma, uma... 

 

WH - Não tinha colegas mulheres? 

 

CA - Não! Não tinha não. 

 

WH - Só tinha homem? 

 

CA - Só duas: uma, que já era velhota, compreendeu? Gordinha, que não dava pra isso. E a outra, 

muito recatada, que era a Neusa Vinagre, as duas já morreram. Foram as, as primeiras médicas 

formadas na, lá em Recife, e foi exatamente na minha turma e de Ferreira. Então nós tínhamos que 

fazer era nós mesmo, né? Então a estudantada...Tinha um lá que era o palhaço, chamava-se 

“Brumpt”. Eu me esqueci o nome dele, porque ele tomou esse apelido porque vivia com uma 

“Parasitologia de Brumpt”, que era um grande autor, debaixo do braço. (risos) Ele vivia estudando 
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parasitologia, era alucinado por parasitologia, então nós botamos o nome dele de “Brumpt”. Ele, 

ele fazia às vezes do, do velho. O velho, no pastoril, é, é, é aquele sujeito que conta anedota, que 

diz coisas e, e, e começa a, a dizer pilhérias... Então ele recebe, por exemplo, uma...uma, diz: 

“Olha, você diz coisas contra seu fulano de tal.” Um sujeito chato, por exemplo, um sujeito que 

ninguém gostava. Aí o velho, geralmente um cara muito vivo, fazia inverso certas coisas. Por 

exemplo, teve uma vez lá que um camarada tinha que ser xingado. Então... ele, pra xingar o 

camarada, disse: “Tu sois escarradeira de hospital. Tu sois arroto do urubu”, não é? E sai por aí 

afora, sobre coisas desse tipo. O nosso pastoril era desse tipo. (risos) E então quem estava lá nesse 

meio era Noel Nutels, naquele tempo. 

 

WH - Ele apresentava todo mundo?  

 

CA - E ele apresentava essas coisas, e tal. E era uma beleza, sabe? Agora, tudo isso pra que? Pra 

manter vivo a, a, o funcionamento da Casa do Estudante. 

 

WH - Eu ia até lhe perguntar, quer dizer. Não eram, necessariamente pessoas que moravam na 

Casa do Estudante, quer dizer, o sr. não morava numa casa assim. 

 

CA - Eu não morava, não, mas... 

 

WH - Mas o sr. participava... 

 

CA - ... mas, geralmente era gente do interior. E de outros Estados, outros Estados. 

 

WH - Que iam estudar... 

 

CA - Iam pra lá. Às vezes... 

 

WH - Mas era gente pobre, mesmo, ou às vezes que não tinha onde morar, e ia lá? 

 

CA - Não, às vezes era gente pobre, mas era de Recife, do interior de Pernambuco. Agora, os que 

vinham de fora podiam dar uma ajuda no que eles pudessem, ou então comiam, tinha só a xepa, 

né, pra aí comer só... E tinha comida, também. Mas essa Casa do Estudante foi uma beleza, foi um 

dos movimentos mais bonitos. Outro movimento lindo, sob o ponto de vista cultural, foi o primeiro 

congresso realizado em Pernambuco, no Brasil, de estudantes, em 1933. Esse congresso reuniu 

sete delegações de cid..., naquela época havia parece que sete estados com escolas de medicina: 

Pará, Pernambuco, Bahia, Fluminense, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Tá vendo, essa, 

esse, essas escolas mandaram delegações. Vou citar aqui, de memória, nomes que depois se 

tornaram formidáveis: Felipe Néri Guimarães, que é lá de Manguinhos. Ele apresentava trabalhos 

sobre coisas de laboratório, já mostrava tendência. Quer ver outro? Marcolino Candau, que foi da 

OMS, foi, foi o presidente da OMS não sei quantos anos. Era da Fluminense, que era outro grande 

nome que apareceu lá em Pernambuco e eu tava lá, vendo todo esse pessoal, lá. É...de Minas, 

Hilton Rocha, que foi o grande...Pois bem. Você vê que... 

 

WH - Eram ainda estudantes, eles, né? 
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CA - Ainda estudantes, ainda estudantes. Em 33! Não é? Isso foi em 33. Pois bem. Nessa época... 

 

BG - Organizado pelos próprios estudantes, né? 

 

CA - E apoiado por Otávio de Freitas, não é, que Otávio era um sujeito arejado, aberto, sabia que 

isso ia repercutir para a vida acadêmica, não é, e então era muito bom, era muito bom, pra lá. Então 

nós tínhamos essas coisas, não é?  Nós fazíamos essa, essa jazz-band, fazíamos as embaixadas... 

 

CF - Eu queria perguntar uma coisa ao sr., Dr. Celso, que eu tô intrigada, a Wanda perguntou e o 

sr. emendou no congresso. O sr. tava falando que existiam realmente estudantes pobres que 

chegavam à Faculdade de Medicina, precisavam desse apoio, da Casa do Estudante, né? 

 

CA - Exato. 

 

CF - Como que essas pessoas conseguiam chegar à faculdade? Quer dizer, precisavam de um curso 

preparatório, de estudo... 

 

CA - Ah, bom. Mas todos eles tinham. Era...A pobreza não impede que o sujeito consiga essa 

coisa. Às vezes entravam não com dezesseis anos, quinze anos. Já entravam com vinte, já homem 

feito, vinte e dois. Teve gente lá de chegar mais velho até, com vinte e cinco. Mas... 

 

CF - Agora, o curso preparatório, e... esse Ginásio de Recife, Ginásio Pernambucano, eram...eram 

escolas pa...é... 

 

CA - Escola oficial. 

 

WH - ...públicas? 

 

CA - É, escola pública, o Ginásio Pernambucano era o único que, que era escola pública, era o 

único. Os outros eram pagos. E a Escola de Medicina era paga. Era, não era de graça, não. Todos 

nós...Otávio fazia ginástica pra não deixar que um estudante fosse prejudicado, não queria que 

fosse prejudicado. Às vezes tava atrasado no pagamento, ele segurava na secretaria pra ele pagar 

depois, e tal, mas não prejudicava. E daí o interesse dele de dar emprego a eles, né, como eu já 

citei antes, né? 

 

CF - Claro. Uma forma de ajudar. 

 

CA - Ele dava emprego. E daí o interesse dele na escola, na Casa do Estudante Pobre, não é? 

Agora, Otávio... 

 

WH - Era muito cara, a Escola de Medicina? Quer dizer, comparativamente na época. O sr. tem 

uma idéia de... 

 

CA - Eu acho que mais ou menos, talvez, era razoável. Porque a Escola, Otávio também fazia isso, 

não podia, os professores ganhavam uma, um salário simbólico, todos eram idealistas. A 

Escola...Aqueles professores do meu tempo foram praticamente todos fundadores da Escola. 
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WH - Como eles sobreviviam? Eles tinham ajuda(?)... 

 

CA - Porque tinha clínica. 

 

WH - Tinham clínica privada? 

 

CA - Clínica privada, e naquela época não havia Golden Cross da vida, não é, nem Unimed, nem 

coisa nenhuma. Era... A turma que podia pagar procurava o médico, não é isso mesmo? Então essa 

gente, era isso. Agora... 

 

CF - Na grande maioria os professores eram clínicos? 

 

CA - Eram clínicos, cirurgiões, especialistas em otorrino... Olha, aqui, você veja: a grande 

vantagem nossa era a riqueza de hospitais para a prática médica. O Pedro II, que eu disse assim de 

rapidamente, aquela enormidade de prédio, com mais de quatrocentos, quinhentos leitos, lá, era 

cirurgia, clínica, todas, lá dentro dessa...Obstetrícia, tudo. Agora...otorrino. Não era só o Pedro II. 

Tinha o Centenário, um hospital novo, moderno, com... gente com ...Aí já tinha uma luta, porque 

o Pedro II tinha mais gente da, da, da escola francesa, e o Centenário tinha gente da escola alemã, 

já tinha...Quem manobrava lá, enfim, era mais o Castro Silva, que era mais da escola alemã. Já o 

nosso...No Santo Amaro, que era um grande hospital, também, da Santa Casa, era Barros Lima, 

que era da escola francesa. E era um grande cirurgião e ortopedista, né? E tinha as diversas 

enfermarias de dermatologia e sifiligrafia(?), com os melhores professores. Jorge Lobo, que 

descreveu a doença de Jorge Lobo, não é? E por aí afora, né? 

 

CF - Esses médicos, que nessa época já estavam dando aula na Faculdade, ...  

 

CA - Já! Já estavam. 

 

CF - ...eles, eles tinham feito faculdade aonde? 

 

CA - Ah, eles...Aqui, no Rio de Janeiro, a grande maioria, a grande..., inclusive Otávio de Freitas, 

fez aqui no Rio de Janeiro. Um ou outro, na Bahia, mas a grande maioria, Rio de Janeiro. Agora, 

Ulisses Pernambucano foi um dos que revolucionou a psiquiatria lá em Pernambuco. Era um dos 

professores, tinha um hospital enorme, a quantidade de doenças internas era imensa. Tudo hospital 

de trezentos, duzentos, porque era centralizado tudo em Recife. Só muitos anos depois, quando 

veio a época de Agamenon, por influência de Barros Lima, descentralizou-se essa coisa da 

medicina lá. E se criou o que? Instituto de Assistência Hospitalar. Porque até a época da 

inauguração, ou da instituição do Instituto de Assistência Hospitalar, todo dia chegava gente 

doente, do interior, nos trens. E daí iam levados pros hospitais. E vinham abarrotados de gente do 

interior. Agora, o pior, todo o pessoal que vinha do interior para operar casos de urgência 

geralmente fracassava, às vezes morriam, complicava. Por que?  

 

WH - Demora, né?  

 



 
 

39 

 

CA - Porque vinha infectado, demorava...Então criaram esse instituto, e foi, foram construídos 

hospitais regionais. Aonde? Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Um dos primeiros, que era 

terra de Agamenon e ele construiu logo lá. Agora, Nazaré da Mata, não é, Caruaru, onde eu 

trabalhei... 

 

WH - No São Sebastião, né, quer dizer, isso a gente vai conversar depois, sobre isso. 

 

CA - ...São Sebastião, né? Barreiros, onde tinha também uma colônia de..., para doentes mentais, 

não é? Petrolina! Tudo isso...Ora, só aí vê como foi muito bem bolado... 

 

WH - Toda essa coisa da descentralização, já que o sr. tocou nesse assunto, o sr. se lembra mais 

ou menos que época que foi, Agamenon Magalhães... 

 

CA - 1938. 

 

WH - 38. 

 

CA - 38 a 40. Eu quando cheguei em Caruaru, em 38, eu fui trabalhar nesse hospital. Foi 

exatamente 38, quando começou a... Agora, você veja: a...a colaboração, a solidariedade da classe 

média, o pessoal de, de lá de Caruaru foi totalmente solidário. Construiu-se esse novo hospital, 

Hospital São Sebastião, e o grupo que estava lá tava todo aproveitado e ganhando um níquel, uma 

besteira, era mais idealismo. 

 

WH - Quer dizer, era uma coisa que nasceu em Pernambuco, mesmo, em Recife, ou já vinha 

como... 

 

CA - Era, era uma coisa... Não, nasceu...Eu não sei se nasceu, eu sei é que lá foi implantado na 

época de Barros Lima, Barros Lima é esse professor de cirurgia, não é? E um dos assistentes dele, 

o Amadeu Tibúrcio, foi, era meu colega lá de Caruaru, era o diretor e eu era da parte clínica, lá em 

Caruaru. 

 

CF - Claro. 

 

CA - Mas o número de hospitais lá em Recife era imenso. Tinha hospital da, especializado em 

criança, hospital infantil, não é? Tinha esse da Tamarineira(?)... 

 

CF - Isso, esses todos na época que o sr. estava fazendo faculdade ainda, né? 

 

CA - Tudo. Agora, em todos eles tinham estudante interno. 

 

WH - Claro, fazendo a prática médica. 

 

CA - Agora, saiu daí uma nova iniciativa de estudante: a Sociedade Interna de Hospitais de Recife. 

Pra que essa Sociedade? Pra estimular apresentação de trabalhos. Então, como o sujeito era 

interno...Geralmente o interno faz muitas observações é... iniciais. Quando chega um doente, é 

quem primeiro examina, é quem primeiro faz a ficha, não é? Eu lá na enfermaria de, de São 
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Vicente, que era a enfermaria do nosso professor João Marques, pai de um, de dois, de três grandes 

médicos: Aloísio Marques, era daqui, veio, morreu aqui, na, nesse, ele era dessa...aí da Barra, não. 

Como é, esse negócio aqui, essa coisa aqui da...é... Uma casa de saúde muito importante que teve 

aí, trabalhou aí. O outro foi Rui João Marques, professor de doenças infecciosas e parasitárias lá 

em Pernambuco e também pesquisador. E o outro foi Arnaldo Marques, com quem eu trabalhei 

diretamente, Arnaldo. Eu fiquei amigo dele, você fez uma pergunta se eu...eu me tornei amigo, eu 

tenho cartas recentes, ele morreu há pouco tempo, de Arnaldo. Ele...eu fui interno da enfermaria 

dele e fui assistente da de Otávio, mas eu, como interno da, da, da enfermaria de João Marques, 

tinha...tinha... uma... deambulação, vamos dizer assim, entre as enfermarias enorme. Por exemplo, 

um dos grandes professores de cardiologia que tinha lá era Geraldo de Andrade. Geraldo, quando 

viu uma das minhas observações lá sobre um doente que apareceu lá com um tipo raro de 

aneurisma, com uma sintomatologia muito curiosa, com edema de mantilha(?), viu, com dedos em 

baqueta de tambor(?)... E a causa era sífilis, naquele tempo, viu? Eu quando comecei a fazer clínica 

eu ia tender pra cardiologia, eu ia ser... então eu...a minha tendência era essa. Mas ele, ele gostou 

tanto, pegou a observação, e pediu licença a João Marques e botou no livro dele. Pra você ver 

como havia um, um intercâmbio entre os colegas, não só de chefe de enfermaria, como de 

estudantes. Era uma, era uma perfeita... Era uma eletroforese, saía e entrava por um lado, saía pelo 

outro, se... 

 

WH - Tirando aquelas brigas, né, o sr. falou, eu até queria que o sr. falasse um pouco mais, que os 

hospitais que estavam ligados à corrente da escola alemã e da escola francesa... 

 

CA - Bom, ali não era propriamente uma...não era uma briga. Era o seguinte, aquele...aquele 

hospital era todo dirigido, na parte cirúrgica, pelo Castro Silva, então ele era muito da escola alemã, 

não é? Por exemplo... 

 

WH - Qual é a diferença com a escola francesa, nessa época aqui, o que que é que diferenciava 

tanto? 

 

CA - É questão de técnica, é questão de técnica. É...por exemplo, outra, outra não era briga, mas 

havia duas correntes: o grupo de analistas, de microbiologistas, os médicos que faziam a parte de, 

de, de microbiologia, havia um da escola alemã, que era Mário Ramos. Mário Ramos era o 

professor da Escola de Medicina, era professor. O Otávio era o diretor, mas a corrente dele era, 

era, era a francesa, ele era um homem que ele foi pra Paris, ficou lá também algum tempo, lá 

em...no Instituto Pasteur. Ele defendeu danadamente Calmet Guerrin, aquele BCG, aquela coisa 

do BCG, foi importante, Otávio deu todo o apoio, a...a...ao BCG. Porque houve uma época que o 

BCG considerado que não valia nada, porque morreram duzentas crianças lá na, em Berlim...Em 

Berlim não, em Lubeck, em Lubeck. Houve uma cultura contaminada e houve isso. Pois bem. Ele 

pegou a cultura aqui, ele testou e tal, e jogou o BCG aonde? Nas enfermarias da, da, de obstetrícia, 

da maternidade do (?). Pra você ver, né? Agora, ele era da escola francesa. Agora, da escola alemã 

era o, era o, era o... 

 

WH - Mário Ramos? 

 

CA - ...Mário Ramos. Esse Mário Ramos, eu tive grande contato com ele não só porque ele foi 

meu professor da época de, de..., como também no laboratório, eu trabalhava em peste, e ele era 
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quem fazia o diagnóstico final de laboratório, ele isolava o germe do material que nós trazíamos 

do interior. Porque quando havia um caso de peste, ou uma episotia, havia ratos mortos, nós 

colhíamos material de rato: osso, pra tirar da medula, gânglio, principalmente sangue do coração, 

se ainda estava intacto, não estava podre, não ainda tinha começado a..aí... então mergulhava-se 

uma pipeta de Pasteur na, na aurícola do, do rato e a gente tirava uma gota e semeava numa placa 

de petri(?), com gelose. Então aquela placa de petri, em meio-ambiente, ela cresce 

maravilhosamente o germe, e assim a peste. Levava-se para o laboratório. Mas Mário (?) aí, tirava 

daquela placa as colônias mais suspeitas, botava no soro fisiológico e fazia repique, replantava, e 

também dali ele jogava no rato, fazia então na cobaia, pra fazer uma infecção na cobaia. Porque a 

cobaia, pegando o material diretamente na, na pele, e a pele estando limpinha, sem outro germe, 

porque lá eles faziam assepsia, tem 100% de, de, de possibilidade de dar positivo, quando ela é 

virulenta. Então ele fazia todos esses...esses procedimentos e depois isolava, daquele material de 

cobaia, ele isolava uma cepa, botava num tubo, fechava e botava no frio, botava no estoque de 

cepas. Pois bem. Quando eu vim trabalhar aqui no Rio, e que deixei de trabalhar em pé, eu vim ter 

contato com Gobert(?) de Araújo, que era um médico que foi de Manguinhos. E que trabalhou 

muito e fez até uma tese sobre peste bubônica. Sobre peste bubônica não, sobre a ... Aí é sine-

peste(?), o germe da peste. Então ele ficou muito satisfeito quando chegou aqui um casal que foi 

enviado de Pernambuco pra cá, já no meu tempo e de Frederico, foi admitido Frederico Simões 

Barbosa, era Célio e Alzira Rodrigues. Né? Então e... eles vieram pra cá e nós...e ele pediu pra 

fazer...testar a, a coleção de pestes pra ver o tempo de vida desse germe estocado. O Gobert fez 

isso aqui na Escola de...na Universidade de...Essa aí da, da, da Piedade, qual é o nome dela? Essa 

escola de medicina da Piedade... 

 

CF - Ah, é, Gama Filho. 

 

CA - Gama e Silva! 

 

CF - Gama, Gama Filho. 

 

CA - Gama Filho, Gama Filho. Pois bem. Então esse, essa dupla, esse casal que veio de 

Pernambuco, ficou aqui uma temporada, tá ouvindo, fazendo estudos dessas cepas, todas elas do 

nosso... 

 

CF - Do Mário Ramos. 

 

CA - Da época do Mário Ramos, que eram as mais antigas, as mais antigas. 

 

WH - Mas, o sr. não me disse, qual era essa, essa, essa discussão, essa diferença de procedimentos 

entre o que o sr. chama de escola francesa... 

 

CA - São coisas..., são filigranas de técnica. Agora, o sujeito que vai ficar, por exemplo, ... 

 

WH - É uma coisa mais técnica, mesmo? 

 

CA - Técnica pura, não era...não entra nada emocional, não, era puramente técnica, porque o 

sujeito chegava lá... 
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WH - Quer dizer, os princípios humanistas eram os mesmos, não tinha aquela coisa... 

 

CA - É ... é ...  Puramente técnica. 

 

CF - E o sr. acha que um determinado médico se filiava mais a uma escola...? 

 

CA - Porque você quer ver, quer ver um exemplo? Agora mesmo eu tenho um parente aí que me 

deu uma tese. Ele fez uma tese sobre ele é especialista em câncer, fez uma tese sobre...sobre câncer 

do pênis. Alguns, alguns casos a operação "x" dá uma porcentagem muito maior de infecção do 

que outro. São técnicas diferentes, não é? Então são essas coisas que só pode ser dirimida a dúvida 

com observação, com pesquisa, com o tempo do pessoal, obter os resultados e analisá-los bem. 

Foi o que ele fez. Ele estudou quatrocentos e tantos casos aqui e terminou concluindo 

estatisticamente que esta técnica tem tais e tais e tais inconveniências, essa outra é muito melhor 

por isso. É a merma coisa que acontece...Por exemplo, eu via Mário Ramos, por exemplo...Mário 

Ramos não, Barros Lima, na, na parte de cirurgia, ele, ele determinava..., determinadas técnicas 

para abrir tórax. Havia uma operação antiga, que era muito falada, é a toracoplastia de Sauer-Bruck 

(?). Pois bem. Ele já vinha se rebelando com aquele tipo de, de, de toracoplastia. Por que? Na 

época, as condições de trabalho eram outras que não..., mas ele já sonhava com uma melhoria. Na 

época do Barros Lima apareceu um rapaz moço chamado Joaquim Cavalcante, um grande 

cirurgião. Ele se tornou o campeão das operações de, de, de... 

 

WH - Tórax? 

 

CA - ...de tórax, viu, lá em Pernambuco. Por infelicidade, ele morreu muito jovem, interrompeu 

uma carreira brilhantíssima, Joaquim Cavalcante. Mas voltando agora a ...a nossa... 

 

CF - Deixa eu só fazer só uma perguntinha pra eu esclarecer uma dúvida, Dr. Celso. Hoje em dia, 

internato, durante o curso de medicina, os internos, o curso de internato, o que se chama internato 

é no sexto ano de faculdade, né? Nessa época, quando o sr. falava dessa época do internato era só 

no sexto ano, também, de uma vez? 

 

CA - Não, não, era antes, era antes. Havia até coisas curiosas, né? Não havia ainda essa 

sistematização atual, que o sujeito depois faz a... (barulho de criança) 

 

WH - Residência. 

 

CA - A residência, né? Quer dizer, depois de todo o curso...  Parece até mais lógico, né, porque 

realmente depois que você tem uma informação teórica durante algum tempo, aí é que vai entrar 

na especialização. Mas eu vou dar o exemplo de um que hoje é professor emérito, é o professor 

Salomão Kelner, de Pernambuco. 

 

WH - Salomão…? 

 

CA - Kelner. 
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WH - Kelner. 

 

CA - Ele e a mulher. É um casal, todos os dois são cirurgiões, ela é ginecologista e ele é cirurgia 

geral. Mas principalmente essa parte de...de... gastroenterologia. Pois bem. Salomão entrou pra 

começar a observar, mas aí ele não era interno de morar no hospital, não. Era somente de ir lá de 

manhã, o dia todo e saía. Porque naquela época, no meu tempo, o interno de enfermaria era só na 

parte da manhã. Ele podia ir à tarde, fazer observação, fazer coisa, mas de manhã ele tinha que 

estar lá para fazer a ficha do doente novo e depois levar ao professor. Mas, Salomão me apareceu 

lá em 1935 pra ficar lá na enfermaria de Bom Conselho. E eu disse: “Mas Salomão, você tão jovem 

vai entrar aqui agora, não era melhor você passar mais uns dois anos, depois de ter a parte de 

anatomia, histologia, fisiologia, aí entra na..., e já conhece um pouco de microbiologia, aí entra já 

na parte de, de exame de doentes, propedêutica, e tal...”. Ele disse: “Não.” Ele é judeu. Aí ele disse: 

“Não, quero me ambientar desde agora.” Disse assim mesmo. Eu passei um ano com Salomão, 

vim pra São Paulo, deixei, depois entrei pra peste, saí, e tal, vim me encontrar com ele já agora, 

quase. Ele, professor emérito, e tal. Curioso, ele até me deu um trabalho da tese que ele fez, do 

discurso de diretor, de... professor emérito, ele disse: “Para Celso Arcoverde, que me ensinou a 

primeira paracentese, em 1935 (risos).”. Ora, hoje...Eu fiquei muito satisfeito, sabe, pela posição 

que ele tomou hoje, ele é professor emérito, Salomão.  

 

CF - Quer dizer então que naquela época os estudantes iam pros hospitais como internos muito 

mais cedo. 

 

CA - Era. Muito mais cedo. Agora, alguns, eles ficavam mesmo lá, porque era uma vantagem 

econômica, como ficaram, como ficou Nilo Brito Bastos lá na...E Djair Brindeiro ficaram lá na 

Polícia Militar. ... Ipiranga de Souza Dantas que ficou na parte de radiologia do Pedro II, não é? E 

muitos outros. 

 

WH - Quer dizer, ganhavam um salário, já, como internos?  

 

CA - Muito pouco, era uma coisa mais ou menos...Era mais pela comida e a dormida. Era, era a 

casa de moradia deles, era o hospital. Era, era pouco, não era um salário, propriamente. 

 

WH - Eles ficavam o que? Toda a semana... 

 

CA - Aí eles ficavam lá. Agora, faziam a obrigação da parte médica, era, digamos, se ele era de 

clínica médica, fazia as...as observações de clínica, preparava as fichas, dava para os professores 

assistentes, não é, os assistentes que davam...Os professores catedráticos e os professores de livre-

docente. Que havia também essa diferença. Por exemplo, eu lá, na época, havia um livre-docente 

que imediatamente eu fui pra ele, Josué de Castro. Naquele tempo ele fez um brilhantíssimo 

concurso, né, pra fisiologia, lá em Pernambuco. 

 

CF - Aí o sr. foi pra lá? 

 

CA - Aí entrou. Agora eu vou contar um negócio que aí entrou um pouco o emocional. Na época, 

Josué de Castro lutava por essa questão de nutrição, foi quem primeiro no Brasil e talvez no mundo 

tenha levantado o problema da fome. 
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WH - “Geografia da Fome”, lembra? 

 

CA - “Geografia da Fome” foi o grande livro dele, que iniciou. Depois tem “Geopolítica da Fome”, 

e todas as... Muito bem. Naquela época - eu vou dizer aqui baixinho - havia um outro professor, 

lá, novo, que estava também no mesmo ramo. Aí entrou uma disputa violenta: Nélson Chaves, que 

era lá de Pernambuco. Mas o Josué...  

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

CA - Então...Então Josué, no Hospital do Centenário, se desentendeu com, com o Nélson e pediu 

demissão de lá, e foi um...um... grande... 

 

WH - Mas por que que era a briga, afinal, exatamente, a causa da briga? 

 

CA - Aí foi, aí foi uma...Aí é questão de, de, de ciúme, não é ciúme, é vaidade do cientista, não é, 

do sujeito. Ele tinha as suas idéias próprias, Nélson também, cada um puxava a sua brasa, pra sua 

sardinha. Ele aí resolveu sair de vez. Saiu, e disse: “Vou embora daqui”, e veio pro Rio. E fez uma 

carreira fulgurante. 

 

WH - Brilhante, né? 

 

CA - O outro também fez. Criou o Instituto de Nutrição lá em Pernambuco, tem grandes trabalhos, 

uma enormidade de gente trabalhando na, nesse, nesses caminhos abertos pelo Instituto do Nélson 

Chaves. Mas o Josué teve uma projeção internacional muitíssimo maior, não é? Com essa... 

 

WH - Nacional e internacional. 

 

CA - E internacional, é. Pois bem. Então havia isso, a gente escolhia o professor, a gente podia...Eu 

abandonei o catedrático e fiquei com Josué. 

 

WH - Agora, esses, esses hospitais não eram da faculdade, esses hospitais eram... 

 

CA - Não, eram da Santa Casa. 

 

WH - Eram do... 

 

CA - Santa Casa, tudo era Santa Casa. O, o Pedro II, a Tamarineira, o... Santo Amaro, o... 

 

WH - O Centenário, que o sr. falou? 

 

CA - O Centenário era do Estado. Agora, o Ho..., o Infantil...O Infantil era doação de um 

benemérito daqueles ricaços, Ma... é..., Manuel de Almeida. Hospital Infantil Manuel de Almeida, 
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na Jaqueira, lá perto do rio Caparibe. E... qual era o outro hospital que tinha? O Hospital Oswaldo 

Cruz, que era de doenças infecciosas e parasitárias... 

 

CF - Também era Santa Casa? 

 

CA - Não, esse era do Estado. Agora, tinha o Hospital do Oswaldo Cruz... Eu não sei mais qual 

que tinha aquele aqui... Era hospital que não parava mais, sabe? 

 

CF - E esses hospitais tinham convênio com a faculdade para receber os alunos, né? O sr. tinha... 

 

CA - Ah! Tinha...tinha as portas abertas, inteiramente. Então era uma beleza eu ir trabalhar ali. 

 

WH - Os professores eram normalmente médicos... 

 

CA - Chefes de clínica. Chefes de clínica. 

 

WH - Chefes de clínica dos hospitais. 

 

CA - E então... ah, é. Agora, quando o aluno ou o interno não andava, não cumpria o que devia, 

eles aí eliminavam. Eles viam que o sujeito estava ali malandrando, não ia. Daí a coisa cresceu 

para uma Sociedade Interna de Recife, onde se apresentava trabalhos, as, as, as observações mais 

curiosas iam pra lá, não é? 

 

WH - Que era essa sociedade que trouxe o Marcolino Candau, trouxe... 

 

CA - Essa sociedade participou muito, com isso...A sociedade era o tempo todo e o congresso foi 

feito em 1933, viu? O congresso foi em 33. Agora, nós estávamos aqui nessa parte da atividade 

estudantil, né? Com aqueles grandes professores, também, que a gente pode citar aqui. ... Eu já 

falei: Josué, Barros Lima, Gouveia de Barros, um grande neurologista...Gouveia de Barros foi um 

dos que fez escola, lá. Ulisses Pernambucano, Bezerra Coutinho, que ainda tá vivo, com oitenta e 

sete anos, oitenta e oito...Patologista, né? Mas então, a coisa estava nessa, nesse pé e eu parei nas 

atividades, nas iniciativas do estudante, com, com a Festa da Mocidade, e tudo mais. Então... 

 

CF - Dr. Celso... 

 

CA - Diga. 

 

CF - Deixa eu perguntar uma coisa. É... quer dizer, nesse período, né, da faculdade, o sr. comentou 

que inicialmente o seu interesse dentro da clínica médica tava mais voltado pra cardiologia, né? E 

o sr. conseguiu identificar, de um modo geral existiam determinadas especializações que atraíam 

mais os interesses dos estudantes, ou tinha, ou era muito diversificado, cada pessoa... 

 

CA - Não, não, havia muitas...Já havia interesses bem especificados. Por exemplo, havia um grupo 

que ia pra otorrino, um grupo forte, outro pra cirurgia, não é? Outro pra traumatologia e ortopedia, 

que era o grupo de Barros Lima... 
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WH - Quer dizer, o professor catedrático tinha um papel importantíssimo, né? 

 

CA - Importantíssimo. O Ulisses Pernambucano fez escola, tinha um grupo enorme em torno dele, 

Ulisses Pernambucano. 

 

WH - Era de que área? De que... 

 

CA - Psiquiatria. 

 

WH - Psiquiatria. 

 

CF - E a saúde pública, nessa época, existia? 

 

CA - Ah, aí é que está. Não tinha, não tinha. A saúde pública, foi se, foi se, foi se criando devido 

a esses grandes pioneiros. Otávio foi, foi um exemplo pra saúde pública. Sem ser, sem ter feito 

curso nenhum de saúde pública, era um sanitarista nato, Otávio. 

 

WH - Claro. Mas o sr.... Desculpe interromper, pode continuar. 

 

CA - Como Gouveia de Barros. Gouveia de Barros também era, era um grande neurologista, mas 

deu um apoio extraordinário à parte de saúde pública, inclusive na época da febre amarela, ele 

assumiu a responsabilidade do combate ao anopheles...ao aedes egyptis, tá ouvindo, dando todo o 

apoio para destruir as jarras. Não era uma coisa assim violenta, era procurar mostrar que a jarra 

tinha que ser limpa, tapada, para não haver postura de ovos dos mosquitos. Então cartilhas, é... 

sobre a educação sanitária, sobre essa parte de... higiênica da água... Mas isso tudo funciona pouco, 

e a febre amarela naquela época era duríssima, inclusive era um regime meio militarizado, não é? 

Era muito, muito forte, o trabalho lá, com uma disciplina muito forte. Então eles eram radicais, os 

mata-mosquitos: encontrou uma jarra, eles botavam petróleo, inutilizavam a jarra. Às vezes nem 

botava petróleo, quebravam, né, preferiam quebrar. Aqueles caquinhos que toda casa que tinha 

quintal e jardim, tinha cacos de barro e o centro oco, pra sair a roseira. E em volta tem um, um 

anel... 

 

WH - Proteção. 

 

CA - ...com água pra, pra formiga não passar, formiga de roça. O sujeito chegava, não dizia nada, 

quebrava sistematicamente e não dizia nada. Porque ele chegava à convicção de que, se não fizesse 

assim, o número das pessoas que iam colaborar era tão pouco que não adiantava. Aí trouxe uma 

ojeriza aos, aos, aos responsáveis por isso. E o que que aconteceu com Gouveia de Barros? Quando 

veio a Revolução de 30, os elementos que eram contrários ao governo e que Gouveia era chefe...era 

um dos...ele era parece que nesse tempo...era da saúde pública, queimaram a casa dele, destruíram 

tudo, inclusive os...os...os originais de uma neurologia que ele tava escrevendo. Tocava muito bem 

violoncelo, ele, também foi tudo, violoncelo, e biblioteca e originais da... originais da neurologia 

que ele tava escrevendo. A coisa é essa. 

 

CF - Aí...aí durante o seu curso na faculdade, quer dizer, não existia, existia um curso específico 

de saúde pública, o sr. estudava ainda não tinha, não é? Isso foi uma coisa que ... 
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CA - Não, não tinha. Nessa época isso tava já cogitado, sabe por quem? Carlos Chagas. Porque o 

curso, a formação de sanitarista, nasceu praticamente com Carlos Chagas. Oswaldo Cruz criou a 

Escola de Medicina Experimental. 

 

CF - Sim. 

 

CA - Carlos Chagas era um médico que se tornou parasitologista pra... Ele era malariologista, foi 

trabalhar em malária, descobriu a cura da doença de Chagas em Berenice... Triatoma, e etc. Mas 

depois que Oswaldo morreu, ele assumiu a...a... a, o departamento. E nessa época, ele já mandou 

gente observar o que se fazia nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, com a riqueza que tinha, 

já estava muito mais adiantado. E aí ele criou aqui a parte de enfermeiras de saúde pública, que 

não existia e que era a base do trabalho lá nos Estados Unidos. 

 

CF - É, Escola Ana Nery. 

 

CA - A Escola Ana Nery, né? Aí veio a Escola Ana Nery, e deu esse nome de Ana Nery em 

homenagem a uma mulher baiana, sabia? Ana Nery...Ana Nery era uma mulher que era a mãe, foi 

a mãe de três sujeitos que foram pra Guerra do Paraguai, e ela já que mandou o marido e dois 

filhos, ela aí foi também e foi cuidar de doente. Fez aqui no Brasil o que Florence Nightingale fez 

na Grécia, uma inglesa que foi pra, pra Grécia na época das guerras que Lord Byron andou por lá 

também...Aí aqui a nossa Florence Nightingale é essa baiana. 

 

CF - Ana Nery. 

 

CA - Ana Nery, que se tornou o símbolo, não é? Bom, mas o negócio é esse. 

 

CF - É porque nessa época, Dr. Celso, quer dizer, no Rio de Janeiro, os médicos que acabaram 

seguindo bem ou mal a trajetória da saúde pública, fizeram um curso no IOC, né? Quer dizer, 

antes...  

 

CA - Bom, aí já é mais recente. 

 

CF - ...antes, antes... Não, antes do Carlos Chagas, né, antes, na época do Oswaldo Cruz, que tinha 

uma série de... 

 

CA - Não, não fizeram curso não. Antes do Carlos Chagas não tinha ainda curso aqui. 

 

CF - Pois é, não tinha o curso tradicional, mas as pessoas passavam pelo IOC... 

 

CA - Era o curso, era o curso de aplicação, mas era para o IOC, não era visando...Aí surgiu... 

 

CF - Isso ... Sim. ... Agora, lá em Recife não tinha nada semelhante? 
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CA - Nada, nada. Aqui surgiu um sujeito que fez... deu uma bolada, fazer...vendo os trabalhos de 

Belisário Pena, que olhava as grandes endemias rurais, aí surgiu o Evandro Chagas, filho do Carlos 

Chagas, para criar o serviço das grandes endemias. 

 

CF - Lá no Pará. 

 

CA - No Pará. Mas isso é muito recente... 

 

CF - Não, é, é sim. 

 

CA - Mas quando o Carlos Chagas foi diretor, ele deu uma meia trava nessa coisa dos métodos 

sanitaristas, porque teve uma epidemia violentíssima, aqui, de 1918. 

 

WH - Sim, a gripe espanhola. 

 

CA - De gripe. Só depois de 20 foi que ele abriu mais os olhos pra essa parte de saúde pública. E 

então começou a mandar gente pra observar coisas nos Estados Unidos, e...e foram... 

 

CF - Pra John Hopkins. 

 

CA - ...foram... É. John Hopkins e foi aquele Barros Barreto, foi o Fontenelle, Bonifácio Costa, 

uma porção deles aí. Muito bem. Quando, quando esses voltaram, principalmente Barreto, Barreto 

aí se..., tomou o facho na mão. Segurou a bandeira e reformulou, criou o Curso Nacional, o Curso 

Básico de Saúde Pública, que não existia. Curso Básico aqui no Brasil, não mandar gente pra fora, 

aqui no Brasil. E então nesse grupo aí começaram a surgir gente como Mário Magalhães, como 

Almir de Castro, e outros mais aí, né? E que depois começaram a observar que as mudanças e a 

evolução têm que ser feita analisando os problemas nossos, a solução tem que ser feita com base 

na observação do nosso problema, e não verificar... o que fazem lá e querer trazer pra cá como um 

xerox, né, não pode. Tem que fazer a coisa é... é inspirado no problema nacional, não é? 

 

WH - Claro. 

 

CA - Aí já é... 

 

CF - Quando, quando que a gente poderia dizer que essa...essa.... essas modificações, essa 

introdução com uma preocupação em formar sanitaristas, quando que isso começou a chegar em 

Recife, essa preocupação do Carlos Chagas... 

 

CA - Ah, bom... 

 

CF - ...O sr. começou a perceber essa influência? 

 

CA - Ela chegou um pouco... Hoje um pouco, amanhã mais um pouco, com os médicos, os médicos 

que, que iam pra lá: Jansen de Melo, teve lá, Barca Pelon, que foi também diretor de Saúde lá em 

Pernambuco, né? Mas principalmente com Barros Barreto. Porque Barros Barreto, na época, ele 

teve uma vantagem, foi a época do Estado Novo, então ele teve uma vantagem danada. Ele não 
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usou, não usou política, ele usou a vantagem de ser discricionário, naquela época, pra fazer um 

benefício. Aí reformulou. Foi quando ele criou a Escola de Saúde, né, houve a criação da Escola 

de Saúde, depois...Tudo isso surgiu de Barros Barreto pra cá. 

 

CF - Quer dizer, a partir da... a partir da... 

 

CA - Se a gente quiser ser sintético, nós podemos dizer o seguinte: criada a Escola de, de, de 

Medicina Experimental por Oswaldo Cruz, criada com Carlos Chagas, a partir, praticamente, de 

20, depois da epidemia de 18, o sanitarismo, o médico sanitarista, não é, enviando gente pra lá pra 

fora e depois criando aqui a... criando aqui a Escola, o Curso Básico de Saúde pública. Agora, ele 

fez uma coisa monumental, que foi o Decreto 16.300, se não me engano. É o 16.300? 

 

WH - Do Carlos Chagas? 

 

CA - De Carlos Chagas, parece que é. Eu tenho até uma... 

 

CF - É, a reforma do Carlos Chagas. 

 

CA - A... Carlos ... Foi o regulamento do Departamento de Saúde, de Carlos Chagas. 

 

CF - Foi quando se criou o Departamento, o Departamento Nacional de Saúde Pública virou... 

 

CA - Pois é. Aí então ele fez uma coisa fantástica, que foi o regulamento. Se você pega aquele 

regulamento e olha, ele abrange tudo, inclusive as doenças transmissíveis, na época havia muita 

doença venérea, havia muito tracoma que vinha da Europa. Basta dizer que só foi regulamentado, 

ou melhor, só foi iniciado a profilaxia do tracoma fazendo-se a triagem dos...a triagem dos 

imigrantes que vinham pra cá, com tracoma fazendo lá, foi por causa desse decreto dele. Foi 

conseqüência desse decreto. Porque antes o sujeito chegava aqui doente e ficava. Aliás, vamos 

voltar um pouquinho pra tracoma, quem, quem criou o primeiro serviço de tracoma no aqui no 

Brasil, foi em São Paulo, foi ... ... o Ribas. 

 

WH - Emílio Ribas. 

 

CA - Emílio Ribas. E por que? Porque vinha assim de tracomatoso da Itália no fim do século 

passado e início desse século. E no início do século, 1904, 1906, ele criou o Serviço contra o 

Tracoma, lá em São Paulo. Não eram os nordestinos que estavam infectando, naquela época, eram 

os... 

 

WH - Eram os colonos, imigrantes. 

 

CA - É. Então... 

 

CF - Mas, Dr. Celso, pegando o que o sr. tá falando, quer dizer, esse decreto que o sr. tá falando 

do Carlos Chagas, ele é de 1923. 

 

CA - 23. 
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CF - Não é? Quer dizer, é por isso que eu tô querendo entender. O sr. acabou a faculdade em 34, 

quer dizer, quando o sr. entrou pra pra faculdade esse decreto já estava em vigor... 

 

CA - Já. 

 

CF - Né? O serviço já tinha um período, já, de andamento, né? Quer dizer, não se discutia isso, 

dentro da faculdade, não se..., não tinha uma... 

 

CA - Como especialização, não. 

 

CF - Não, né? 

 

CA - Não. Lá se discutia muito tuberculose, era coisa específica. 

 

CF - Doenças específicas. 

 

CA - É. Mas não assim... com, com essa sistematização, logo um grupo com esse, essa visão de 

saúde pública, né? 

 

CF - Sim. ...  Que ele já introduziu. Com esse decreto ele já tá introduzindo toda essa visão, né, 

mais ampla. 

 

CA - É... É... É... 

 

WH - Inclusive eu..., eu queria até continuar nessa questão da especialização, até pensando já em 

terminar a entrevista hoje, né, pegando já... 

 

CA - Já tá no fim? 

 

WH - A de hoje, tá. 

 

CA - Então eu vou terminar com uma parte de estudante, ainda, que tem um detalhezinho aqui que 

vale a pena. Pode ser? 

 

WH - Tá bom. O sr. pode falar e depois eu lhe faço a minha perguntinha. 

 

CA - Bom. Então eu interrompi e enxertei uma série de informações. Parei em Capiba, que foi, era 

o homem que fazia as nossas... Ele (telefone) fez uma coisa importantíssima, na nossa formatura, 

nós fizemos um baile, foi o primeiro grande baile lá, de formatura, com a formatura no Teatro 

Santa Isabel (barulhos), e houve então, nesse baile, a “Valsa Verde”. A “Valsa Verde” foi 

composta por Capiba para os médicos daquele ano. Ferreira dos Santos, doutorando, fez a letra, 

fez a letra. Naquela época, era muito mais romântico do que agora. E então ele dizia mais ou menos 

isso. Mais ou menos não, o que ele dizia era isso, sim, a “Valsa Verde”. 

 

WH - Quer dizer, o sr. vai ler... 
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CA - Vou ler o que é uns pedaços da “Valsa Verde”, é isso. “Não sei bem quem és, mas sei que 

entraste em meu olhar. E a minha vida, desde então, se transformou pela ilusão do teu olhar. No 

meu tristonho coração fez palpitar a Canção Verde, que eu quis compor pensando em ti, pensando 

em ti.” Bom, isso foi uma coisa mais ou menos de improviso, mas Ferreira, que era muito 

inteligente...É isso que eu digo, uma inteligência fulgurante... impressiona, estimula, há uma 

emulação em torno de...não é? Então, Ferreira e nós fazíamos parte do grupo de (ri) boêmios, né? 

Ferreira sempre foi romântico. Foi, depois, professor de ginecologia, catedrático; foi presidente da 

Academia Pernambucana de Medicina; foi presidente da Academia de Letras de Pernambuco; foi 

presidente da Sociedade de Médicos e Escritores Regional de Pernambuco. Agora, pra você sentir, 

tá ouvindo, que ele era realmente um grande romântico. Naquela época, ele estudante, nós, nós, 

nós quantas vezes... Eu não recitava, ele recitava, que era, foi o autor, nas festas, nas coisas. Ele 

recitava, ficou uma coqueluche, lá. Aquela, aquela mulherada toda gostava de ouvir. “Rosamaria”, 

“Rosamaria”, viu, era, era o título. “Rosamaria, Rosamaria! Quem te pôs este nome encantador? 

Quero a rosa, vejo Maria; busco Maria, encontro a flor. Rosamaria, por que tu não tiveste outro 

nome qualquer? Que não contendo tanto perfume, possuísse mais um corpo de mulher. Rosamaria, 

Rosamaria! Muda este nome, que de tão lindo e enganador eu já não sei se escolho a rosa para o 

meu enlevo, ou se Maria para o meu amor.” (risos) Aí a turma, aí a jazz band acadêmica entrava, 

era uma coisa danada. Assim era(?) naquela época, pois naquele tempo havia essas coisas, né? 

 

WH - Que as meninas deviam ficar arrasadas, né? 

 

CA - Claro. E então... 

 

WH - Devia ser uma turma de namoradores, essa, né, Dr. Celso? 

 

CA - Era um pouco (risos). 

 

WH - Isso se vê na sua cara. 

 

CA - Era um negócio danado. Agora, nós tínhamos essas iniciativas, assim que eu acabei de dizer, 

se estudava muito, ...aproveitava-se muito essa riqueza de doentes nos hospitais pra observação... 

 

WH - E a parte teórica, aliás, isso que eu queria lhe perguntar...  

 

CA - A parte teórica... 

 

WH - O sr. falou muito, deu muita ênfase, é uma coisa até muito interessante, né, essa coisa 

prática, ... né? 

 

CA - Ah, prática, é. 

 

WH - ... Do estudante poder ir, entrar num, nos hospitais, e trabalhar...E a parte teórica?  

 

CA - É, mas a parte...A parte teórica era puramente a aula que se recebia numa sede da Escola, 

naqueles, na...naquela enormidade de, de, de salas próprias para essas aulas teóricas, e que 
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dependia tudo ... do professor, do professor... viajado, do professor especializado na Europa, do 

professor que tem uma boa formação humanística, isso sim. E tinha. Naquela época a formação 

humanística era total, não tinha um professor daquele que não soubesse bem a História geral, a 

História universal, como se dizia antigamente, não é? A evolução...A História é a evolução do 

mundo, não é? Então, como se falava sobre a história da medicina. No...no correr do tempo, né? 

 

WH - Claro. 

 

CA - Aqueles professores davam aula e às vezes eles enxertavam grandes digressões sobre, 

sobre...é... história da medicina, às vezes pro, para um simples exemplo, não é? Agora, o indivíduo 

que não tivesse uma boa cultura não podia transmitir isso. Agora, além do mais, atraía, a beleza 

da aula era...Por exemplo, Aníbal Bruno. Aníbal Bruno foi um professor que era genial, era de 

uma inteligência fulgurante. Ele, ele se formou em medicina lá, ouviu, e... e depois ele se 

especializou na parte jurídica, de medicina...medicina legal. E hoje é homenageado com o nome 

do Presídio Aníbal Bruno, lá de Pernambuco, é em homenagem a ele, Aníbal Bruno. 

 

WH - E ele era professor de que, lá na... 

 

CA - Patologia geral. 

 

WH - Patologia geral. 

 

CA - Ele deu muita aula de patologia. Aliás, diga-se de passagem, ele dava aula sobre patologia, 

ele dava aula..., não de microbiologia, por causa dos... Mas dava de clínica...Ele era, era meio... 

universal. 

 

WH - Não dava aula de microbiologia por causa dos...? 

 

CA - Laboratórios, micro...microbiologia é toda mesmo em laboratório. Mas ele era muito bom 

nessa parte de, de... patologia geral, ele dava. Ele ... fazia pendant com Bezerra Coutinho, Mário 

Ramos e Aníbal Bruno. 

 

WH - Que também davam as aulas teóricas, né? 

 

CA - É, foi. Tudo teórico, aí tudo é teórico, quer dizer, aquilo refletia muito, leitura e sedimentação 

de, de, de... de conhecimentos, não é? Agora, professores especializados, nós tínhamos ali..., 

Ulisses Pernambucano, que foi o... o criador da nova psiquiatria lá em Pernambuco. 

 

WH - Mas aí ele trabalhava mais em hospital mesmo, né? 

 

CA - Trabalhava mais em hospital. E as aulas... 

 

WH - Quer dizer, mas na... 

 

CA - ...e as aulas deles eram nos próprios hospitais, eles levavam pra dar aula teórica e já estava o 

doente ali junto. 
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WH - Já tava no hospital. Aliás, eu ia até lhe perguntar, quer dizer, os médicos que além, que além 

de dar aula teórica, eles também trabalhavam nos hospitais, né?  

 

CA - Trabalhavam. 

 

WH - Quer dizer, não eram só teóricos, não tinha essa... 

 

CA - Não. Todos esses médicos, eles tinham as suas clínicas, não é, suas...eram chefes de clínicas, 

todos eles. Eu me lembro bem, Ulisses Pernambucano, nós indo pra lá, e eu aproveitava e tomava 

uma ducha, no fim da aula (risos). A gente tomava ducha. E o sujeito era meio sem-vergonha, os, 

os, os enfermeiros ficavam meio chateados de ter aqueles estudantes, e então quando chegava a 

hora da, da, de passar aquela fricção, aquele...Aí era com uma força danada, aí a gente não queria 

não. A estudantada era muito esperta, também. Era uma coisa deliciosa, a vida naquele tempo. 

 

WH - E como é que o sr. ..., até pra, pra repetir um pouquinho isso, como é que o sr. se decidiu 

pela cardiologia, quer dizer, o sr. fez o curso e saiu, ou pelo menos terminou a faculdade pensando 

em se especializar nisso? 

 

CA - Eu vou dizer. Eu não me decidi pela cardiologia, eu fui pra clínica médica, viu, fui pra clínica 

médica. Mas, essa enfermaria de clínica médica, o número de casos de cardíacos era grande, 

surgia...Porque lá se via de tudo... 

 

WH - Isso quando o sr. foi assistente extra-numerário? 

 

CA - Eu vi lá... muita esquistossomose. E vi muito sujeito chegar lá magro, e tal, sabe? Diabéticos, 

via diabéticos à vontade...Tinha a parte de gastroenterologia... Mas tinha muito a parte de 

cardiologia, a parte de coração. Por que? Porque a repercussão da sífilis, naquela época sobre o 

coração era enorme. A sífilis des... desmantelou muito o sistema de... angiologia, a parte de 

coração. Fez muito aneurisma, fez muito a... a parte de... paralisia geral. Que essa, é preciso dizer, 

essa paralisia geral não tem nada que ver com a, com a... a paralisia motora, não, a paralisia geral 

é uma que deixa o indivíduo totalmente fora do...Mas aí é que está... 

 

WH - É cerebral, né, paralisia cerebral, né? 

 

CA - É. Aí então eu fiquei lá e via como que algumas daquelas, daquelas observações foram até 

aproveitadas, como essa que eu falei do Geraldo. Geraldo era um sujeito que todo o mundo 

simpatizava muito com ele, ele era um sujeito...vou dizer, ele, certa vez, ele me levou do 

consultório dele pra ir observar um doente em Casa Amarela, na rua da Harmonia, que estava em 

estado de...de descompensação cardíaca. Naquele tempo a, a, o grande remédio era digitalina e 

fazia-se também, até, e isso eu observei, ventosas para...eh, diminuir o, o fluxo sangüíneo no 

pulmão. Então ele disse...Nessa hora que ele fez essa visita, ele disse: “Ele está dentro, fazendo 

agora mesmo um...um edema agudo de pulmão. Nós vamos interromper isso agora mesmo.” Aí 

meteu aquelas...aqueles copinhos que se fazia pra, pra aspirar, botou três de um lado, três do outro, 

pegou a veia, meteu uma abaína, era um remédio heróico, heróico, como eles chamavam, e... e 

então daqui a pouco o sujeito, em posição ortopneica, foi melhorando. Passamos mais de uma hora 
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na casa desse doente, lá. De graça, ele era, ele levou pra isso, pra ver isso porque ele era 

interessado, na...Junto aos estudantes que estavam no ramo, não é? Foi por isso que ele me pescou 

essa coisa e botou no livro dele. 

 

WH - Isso já quando o sr. tava na clínica médica do Hospital Pedro II (??)... 

 

CA - Ele era da enfermaria de São José, eu na de São Vicente. 

 

WH - Mas o sr. continuou lá depois de formado, né? Nessa... 

 

CA - Fiquei...Não, mudei de enfermaria, fui pra de Otávio de Freitas. Foi(?) em Bom Conselho. A 

enfermaria, fiquei lá como estudante interno até 1934, foi a formatura. Em janeiro eu fui pra... 

assistente extra-numerário, porque foi uma coisa especial, havia três. Era o professor...Era Otávio, 

o professor...professor...professor... Figueiredo e... Miguel Arcanjo do Nascimento, que era o outro 

assistente. E eu entrando, fiquei como o quarto médico da enfermaria, durante... 

 

WH - Que enfermaria é essa?  

 

CA - Enfermaria de Bom Conselho, Nossa Senhora do Bom Conselho. Fiquei lá durante um ano. 

 

WH - Mas eu queria voltar, quer dizer, o sr. terminou a faculdade pensando em... 

 

CA - Ah, pensava em clínica. 

 

WH - Em clinicar, em ser cardiologista... 

 

CA - Em clínica. Mas acontece que em Pernambuco houve uma revolução em 1935, e a crise era 

enorme. Aquela revolução que eles chamaram do Auto Comunista, aquela coisa toda... 

 

CF - Intentona Comunista... Intentona Comunista. 

 

WH - Intentona, né? 

 

CA - Não é? Pois bem. E... era conseqüência do, do desespero, da falta de trabalho, fome...E aí 

também a influência de idéias novas, né? E foi a influência, e... era a época do, do, do Prestes, né? 

Muito bem. Então naquele tempo eu fiquei lá pra abrir escritório, um consultório, não pude abrir. 

O que foi que eu fiz? Trabalhava numa, numa, numa indústria de curtumes em Apitú, viu, lá em 

Apitú, perto da casa de Gilberto Freire, do outro lado, do outro lado do rio. 

 

WH - Sei. 

 

CA - E arranjei um emprego pra passar dois dias por semana, fim-de-semana principalmente, 

sábado e domingo, na Usina Bonfim, na Usina... 

 

WH - Mas aí é como médico? 
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CA - Como médico, aí eu ganhava, né? Naquela época a Usina pagava... 

 

WH - No curtume também, o sr. trabalhava como médico, né? 

 

CA - Naquela época eles me pagavam quinhentos mil réis por mês, e davam transporte e a 

hospedagem na Usina. 

 

WH - O sr. fazia uma espécie de medicina do trabalho ou só atendia os pacientes que eram 

mandados...? 

 

CA - Os que estavam lá. E... eles pegavam os, os doentes que...que estavam reunidos aonde? Na 

farmácia. Era o farmacêutico que atendia, que fazia o atendimento, é... que fazia a assistência 

médica no momento, lá. Agora, no dia que eu chegava lá, os casos mais... Eles aí reuniam e me 

davam, pra eu, pra eu examinar e ver. Aí, desse período, foi que eu tive... a visão global do 

programa da esquistossomose. Porque eu via o número de pessoas que tinha esquistossomose, né, 

trabalhando na, na cana-de-açúcar, naquela coisa, e verifiquei que...que não adianta você tratar 

uma esquistossomose em estado final ou grave. Tinha que...que fazer era profilaxia. Tinha que 

fazer profilaxia. Então eu passei esse ano, em Recife, trabalhando no curtume, 1900... 
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Data: 04/04/1994 

 

 

Fita 3 - Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 04 de abril de 1994, é a segunda entrevista com o Dr. Celso Arcoverde de 

Freitas. Dr .Celso, na última entrevista, o Sr. tinha falado sobre sua formação universitária e, 

quando a gente desligou um pouco o gravador, o senhor nos falou de uma greve que teve, na escola 

de Medicina... (som de pássaros ao fundo).  E eu queria que o Sr. nos contasse...  Que greve foi 

essa., como surgiu ...quais eram as discussões, os conflitos... 

 

CA - Esta greve, aliás várias greves ocorreram na época. Foi uma época de grande efervescência 

política de modos que os estudantes estavam sempre presentes. E lá na Escola de Medicina, 

acompanhando estes movimentos, houve uma greve em que envolveu um professor; e aí então, o 

grupo deixou de ir à aula... do professor. Se não me recordo... era um professor de terapêutica, 

uma coisa assim...  Tanto que nós não íamos às aulas ... depois se generalizou pa-para os outros 

professores também (ruído de carros ao fundo), na... não comparecíamos mais às aulas.    Mas... 

não deixávamos de ter aulas, dadas pelos próprios alunos.  Isto é que é curioso.  Então, foi feita 

uma escala para que as aulas fossem dadas pelos próprios alunos. Escolhíamos os temas, os 

assuntos, eram aulas teóricas, lá na Faculdade de Medicina, lá no DERB (?) e, na hora e no dia, 

em vez de um professor, era um aluno.  O que ocorreu de curioso nessa coisa é que o Secretário 

de Educação de Pernambuco, aliás um jornalista muito inteligente, muito culto, Aníbal Fernandes, 

é... da época do Estácio Coimbra, né?  ...  Ele tinha um irmão que era ... colega nosso.  E o irmão, 

ao invés de ficar   olhando a parte de estudante, ele se solidarizou com o irmão, o...o... Albino 

Fernandes.  Albino Gonçalves Fernandes era um nosso colega... Aliás, diga-se de passagem, um 

rapaz inteligentíssimo.  De...depois ele se especializou em psiquiatria. (buzina).  Fez uma carreira 

brilhante lá em Pernambuco.   O Albino Gonçalves Fernandes.  Mas ele n... fu.. furou a greve.  

Furou a greve e ...  a turma jovem lá... meio radical, resolveu aplicar um castigo.  Havia na frente 

da Faculdade um... uma larga praça que terminava num jardim onde havia uma tartaruga-monstro, 

que todo mundo ía apreciar aquela tartaruga e tal. 

 

WH - Era de verdade? 

 

CA - Era tartaruga mesmo, do Amazonas, uma enorme.  Então...  aliás eu nem sei se era do 

Amazonas   ou se era uma tartaruga do mar...  Eu acho que ela era do Amazonas, porque   ela vivia 

muito bem em água doce... Então, a turma toda aquela estudantada toda, levou o Albino e jogou 

dentro do tanque.  Jogou o Albino e ele saiu um pinto...  molhado... esbravejando... 

 

WH - Furioso? 

 

CA - Furioso.  E teve que ir pra casa na motocicleta...  Ele era ‘granfa ‘, viu, tinha uma motocicleta 

muito boa (risos), sa...saiu de motocicleta ... e... todo molhado... Isso foi uma coisa curiosa que 

nunca saiu da minha ... da minha vida ... 

 

WH - Mas por que foi a greve? Mas qual foi o motivo da greve?    Da discussão... 
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CA - O motivo da greve, francamente, era mais reação entre estudante e alguns professores que 

eram mais é... conservadores, vamos dizer assim... que eram mais do governo passado e... a coisa 

se ...começou a atritar e então, surgiu essa greve. 

 

WH - Quer dizer, Dr. Celso, vê se eu não ... se eu compreendi direito, quer dizer que isso foi antes 

do golpe de 30, não?  Do Getúlio, de 30 do Getúlio, não? 

 

CA - Não. O golpe de 30 ...  o golpe... A Revolução, vamos dizer assim... 

 

WH - Isso, a Revolução de 30... 

 

CA - Sim, a Revolução de 30...  sim, porque nós começamos a estudar Medicina em 29.  O ano 

todo de 29   já havia... 

 

WH - Os estudantes já... 

 

CA - Ah... já vinham participando disso.  Inclusive, é o seguinte: na Revolução de 30, - eu disse 

isso na entrevista anterior.  Pelo menos dois colegas da Escola de Medicina seguiram com as tropas 

de ...   de... Agildo Baratta lá... E depois ...a ...  coisa continuou.  Esse espírito, esse espírito de 

rebeldia do estudante, nunca deixou de haver.  E lá em Pernambuco, então... era muito aguda, era 

muito acentuada essa... essas manifestações de ... de reação.  Tudo que era ...  e achava que não 

devia ser... eles estavam alí... em frente...  Por isso que não me recordo precisamente o estopim... 

o que deflagrou a greve.  Às vezes, era uma bobagem, não é? Por exemplo, lá, nós tínhamos um ... 

um bonde, que era o bonde do DERB (?), que oferecia prá nós umas... umas... umas 

papeluchozinhos que eles chamavam pra... era uma passagem de bonde de graça, gratuita, não é?  

Mas ... os bondes eram...  não tinham a frequência que era exigida pelo grupo de estudantes e 

então ... era motivo, apesar de terem esse, essas correspondências era o nome que dizia, 

correspondência, aquele papelzinho...  Houve reação.  E então, quebrava-se lâmpada, fazia-se uma 

bagunça... 

 

WH - O bonde não tinha frequência, como?... 

 

CA - A frequência de viagens... 

 

WH - Ah... as viagens... 

 

CA - As viagens eram tão frequentes para participar, para oferecer a chegada à Escola ... nos 

horários... bons, pra nós...pra estudantes.  Quantas vezes houve intervenção da ... da polícia né, 

lá...  E às vezes, entrava no cacete...  Houve até um célebre sujeito, chamado Ramos de Freitas, 

que veio do Rio de Janeiro para Recife.  Era um agente... era uma espécie de comissário de polícia 

especializado, que veio daqui do Rio de Janeiro e foi prá lá, pra Recife, na época do Estácio 

Coimbra.  Pois bem, ele.... ele entrou duro contra os estudantes e naquela época, quem botava os 

panos moles, o algodão,  para evitar as coisas, era o  Otávio, que era o diretor  da Escola.  O Otávio 

queria muito bem...era ... era um pai, era paternal para com os alunos.  E então, era... era um poder 

moderador naquela... naquela... 
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WH - Mas essa greve foi só da Escola de Medicina? 

 

CA - Ah, essa greve que eu me referi, do... do... Albino Fernandes, do nosso colega, foi só mesmo 

da Medicina.  Agora, a estudantada de Medicina se reunia, também, com o pessoal de...  de Direito, 

que também era aguerrido.  E então íam lá prá... e aí, a minha participação era moderada, porque 

era só de correria... Porque eu ía pra lá (risos), pra os comícios, lá na Rua do Imperador e, entre o 

Café Lafayette e o Diário da Manhã, que era o jornal da oposição da época, aí ... eram as batalhas 

onde os estudantes ... No outro dia vinha no jornal, e então o Diário da Manhã publicava o sujeito 

todo... amarrado, sangrando na cabeça, das cacetadas...  e tal... Era violento mesmo o negócio lá... 

 

WH - Era uma época politicamente muito movimentada... 

 

CA - Descia o cacete, lá, era assim.  Muito estudante quebrou cabeça lá, fazendo discurso e 

apoiando Zé de Sá, que era um dos grandes jornalistas da época à frente do Diário da Manhã.  E 

esse Diário da Manhã (ruído de móvel sendo arrastado, ao fundo) era ... era propriedade do Castro 

de Lima Cavalcante, que fazia oposição a Estácio. E no dia 4 de outubro, quando veio a revolução 

lá em Pernambuco, ele teve que sair de lá... e saiu num rebocador, que depois passou a ser chamado 

Rebocador Quatro de Outubro.  Ele saiu e foi pra Maceió e de lá, veio para o Rio.  A revolução 

em Pernambuco, venceu e então ... vários estudantes se engajaram nas tropas desses 

revolucionários e desceram para o Rio de Janeiro, até aqui.  Inclusive este que vocês talvez até 

façam entrevista com ele, que ele é que era muito político, o Nilo Brito Bastos, Nilo Chaves de 

Brito Bastos.  Esse era da Polícia Militar, era um interno da Polícia e desceu com a tropa.  E ... ele 

foi companheiro também, de um outro pernambucano, que era um sertanejo, o Padre Arruda 

Câmara, que era, naquela ápoca... ele... ele...  era político lá em Pesqueira, não é?  E... e desceu 

com a tropa...  Na volta, dessa tropa, isso aí não tem... não é importante da gente contar isso, mas 

é só porque eu me lembrei. No regresso pra Pernambuco, desse grupo de estudantes, o João Roma 

e... e... Nilo Chaves, Brito Bastos, no navio que veio (ruído ao fundo) Brito Bastos, vinha Padre 

Câmara, pernambucano, e vinha um professor da nossa Escola de Medicina, pra você ver, não é, 

a... a influência de um professor também muito ... era Luiz de Góis.  Luiz de Góis era professor de 

anatomia.  Era um homem muito violento, viu? Ele... ele   e... era excessivamente violento e 

participou da revolução em Pernambuco, daqueles quatro dias de batalha na... na...  E depois, 

desceu.  Quando voltou pra... pra Pernambuco, no navio... não recordo o nome do navio..., mas... 

estava fundeado no ... em Salvador.  Ele teve um atrito com um sargento.   Luiz de Góis era... 

usava farda..., mas ele não era... ele tinha uma patente honorífica.  Ele era coronel, mas ele era 

médico.  Mas ele era revolucionário e então, fardou-se e... e... participava de tudo como se fosse 

realmente um... um militar. Um médico militar.  Mas o sargento lá, houve qualquer coisa e o 

sargento discutiu com ele.   Ele pura e simplesmente, matou o sargento.   Atirou com uma pistola, 

dessas pistolas de... de guerra não é, 44, sei lá, um ... um verdadeiro canhão (meio riso), uma bala 

muito potente.   Então, ele atirou e ...  matou.   Nesta hora, quiseram linchar o Luiz de Góis, dentro 

do navio. Estava o Brito Bastos, esse meu colega, Brito Bastos, e o Padre Câmara.  E aí, fizeram 

aquele alarde: “Não, precisamos salvar o homem... Segura... e tal ...” E aí, levaram ele, afastaram 

ele do tombadilho e depois, disseram que ele ía para o hospital no... em terra...  porque... aí já 

desceu foi o corpo.  Mas, para acalmar a soldadesca, aí separaram, levaram e depois inclusive o 

Luiz de Góis...  aí ele ficou preso uns dois anos lá na Bahia, até que foi ... houve um Conselho de 

Guerra, aquele processo todo especial de ... de crime em época de... de guerra, e ele foi solto 



 
 

59 

 

depois.  Mas   Luiz de Góis era... fazia parte desse grupo que fazia ferver, não é, o sangue da 

estudantada lá (risinhos).  

 

WH - Mas, Dr. Celso, uma coisa que eu queria saber... 

 

CA - Diga... 

 

WH - Esses estudantes, eu acho que o senhor também fazia parte, né?  Que tinham expectativas 

de mudança, né, que de certa forma esperaram a revolução... o que esperavam... que transformação 

se esperava? 

 

CA - Bom... Aquela revolução... Aquela revolução tinha muito ... quase que uma conotação 

romântica e de aventura.   Muitos estudantes participaram da... da Revolução de 30, pura e 

simplesmente para mudar o governo, não era uma coisa tão... era... era só o governo que eles 

achavam que não... não merecia mais confiança, e que... a turma toda queria mudar... E, realmente, 

foi a época em que ... os jornais oposicionistas, que catalogavam os que estavam no governo, como 

os carcomidos, os réprobos não é, naquela época...  Então, já não havia mais confiança.   Eles 

queriam que... o voto... o voto era de... de cabresto.  O voto era só daqueles coronéis... né? E mais.  

Tinha o voto chamado de bico de pena, que o sujeito fazia depois, na ata da eleição aí... mudava... 

e ... e ganhava sempre aquele ... aquele candidato do grupo que estava por cima.  Sempre o grupo 

do governo.   E aí então, veio a revolução e que não foi só em Pernambuco, foi no Brasil todo.  

Naquela época, todo mundo ansiava por uma mudança e veio a mudança de ...de 30 e com o 

Getúlio.   Nesta... nesta revolução, também um pernambucano se destacou ...veio ... veio com o 

Getúlio desde Alegrete... foi o João Alberto.  Nesse tempo ele era tenente.  Fazia parte daqueles 

tenentes de 22... de 1922...   Ele, Juarez, Siqueira Campos... Siqueira Campos era também lá de 

Pernambuco, de uma família de Triunfo, Siqueira Campos.  Depois, ele morreu   afogado no rio 

da Prata, ele e João Alberto, caíram num avião, na época em que eles estavam fazendo é... vindo 

pra ...   o Rio Grande do Sul, eles... eles fizeram um vôo num avião e ... João Alberto conseguiu se 

salvar e... e... o curioso é o seguinte: o... o... o...  (ruído de impaciência com a língua) como é o 

nome dele... o que eu falei agora, era João Alberto... pera aí... o Siqueira Campos!  Siqueira 

Campos era um grande nadador, mas você veja, ele deve ter tido alguma câimbra... Diziam que 

ele fazia... o esporte dele era nadar do Forte Copacabana até o Leme.  Diziam isso. 

 

WH - (Puxa!) ... 

 

CA - (?) na hora em que o avião caiu, ou ele levou uma pancada, ou teve alguma câimbra... foi ... 

na frente de Montevidéu.  Ele conseguiu ... o João Alberto nadar, porque era bom nadador também, 

e se salvou.  Aí foi a época em que se juntou a Getúlio em Alegrete e eles começaram... os 

primeiros tiros da revolução, parece que foram em Alegrete ... e que ... João Alberto... se... vocês 

deviam pesquisar.  Eu tenho um livro de João Alberto em que ele conta e... essa revolução ...  

essa...o início da revolução.  João Alberto Lins de Barros.  Mas... nós estamos num caminho 

totalmente diferente do que interessa a nossa entrevista. (risos) Vamos botar... Não, não é?  Tá 

bem assim, contando essas histórias? 

 

WH - Não... tá ótimo... 
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CA - Mas... é isso... 

 

WH - Mas porque eu perguntei sobre isso Dr. Celso, porque a gente tinha terminado a outra 

entrevista... o senhor começou a contar que o senhor gostaria de ter sido cardiologista..., mas aí 

veio a crise de 35... 

 

CA - Ah, é... Aí... é outra coisa... 

 

WH - ...tem a ver com o ... 

 

CA - Na crise de 35... na crise de 35... eu já estava formado.  Eu me formei em 34, em dezembro   

de 34.  E em novembro de 35, um ano depois, explodiu aquele movimento lá de...  Jaboatão, em 

Recife.  Desceu a tropa, veio até o Largo da Paz e houve uma batalha tremenda.  Foi nessa época 

que o Estácio Souto Maior e também o... o... aquele professor que eu citei lá naquele... daquele 

livrinho... 

 

WH - O Alcedo Coutinho? 

 

CA - Alcedo!  O Alcedo   foi até lá e... e... eles foram presos.  E Alcedo foi que sofreu mais porque 

já era conhecido e era militante mesmo e pregava abertamente ... ele era socialista e não fazia ... 

não escondia isso, pelo contrário. Então ele passou três anos preso lá na detenção, de Recife.   Só 

saiu em 38 e saiu deportado de Recife, foi embora, veio praqui.  Foi na época em que Agamenon 

assumiu a diretoria e então ele veio para cá, o Alceu.   Mas, em 35 eu estava, naquela primeira 

entrevista, eu referi que naquele ano eu já estava trabalhando em dois lugares.   Um na capital, que 

era o Curtume do Barbalho... 

 

WH - Isso... 

 

CA - Não é... e... outro... foi...  a Usina Bonfim (ruído de folha de papel), no município de Ribeirão.  

Eu quando me formei, eu fiz a minha... a minha formação numa enfermaria de clínica médica, do 

Professor João Marques... 

 

CF - Humn, humn... 

 

CA - ... aliás, um grande professor de medicina e os três filhos dele, todos professores... não é? 

 

WH - Clínica médica é... o o Hospital Pedro Segundo, não é? 

 

CA - No Hospital Pedro Segundo, enfermaria de São Vicente.  Então, saíram de lá o ... o velho 

João Marques, era o chefe da enfermaria, saiu o Aluísio Marques, veio para o Rio...  Arnaldo 

Marques depois se tornou catedrático e depois, o filho dele, o Rui Marques foi catedrático não de 

clínica médica, mas de doenças transmissíveis e parasitárias... doenças infectuosas e parasitárias. 

Rui João Marques. Mas nessa época ... eu estava pensando em fazer clínica médica e já imbuído 

da nova cardiologia, já pensava até em eletrocardiograma.  Já... aqueles aparelhos velhos, antigos, 

estavam surgindo ainda.  Então, eu fiquei em Recife, mas cedo eu vi que não podia nem abrir 

consultório:  muito novo.  E naquela época   a clínica geralmente era dominada pelos... pelos que 
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chamavam... eram os medalhões, que eram os professores que tinham nome... eram os 

catedráticos... ou eram os médicos que tinham clínica há muito tempo...  e aqueles que anunciavam 

as suas viagens à Europa pra estudos, para estágios em clínicas dos grandes professores da França... 

de Berlim... da Alemanha... Então, eu o que fiz?  Fiquei no interior ainda mais um ano e meio e 

vim embora, pro sul.  E vim pro sul.  Aqui no Sul, eu fui para São Paulo, interior de São Paulo.   

 

WH - Mas esse trabalho no... no Curtume e na Usina Bonfim, que tipo de trabalho era esse? 

 

CA - O trabalho era... era de clínica médica.  Era absolutamente de clínica médica.  Por exemplo 

no... no Curtume, eu ía uma vez por semana, porque era pertinho, em Recife, ía cedinho, passava 

o dia todo lá e atendia aos operários que pediam consulta.  Era muito atrasado. Não havia...  Não 

havia uma...uma preocupação de uma assistência médica aos operários.  Primeiro, que tinha muito 

operário que entrou lá e que nunca foi examinado antes.  Não havia exame é... pra seleção de ... de 

operários.  Tanto assim, que eu surpreendi, diagnostiquei tuberculose no Curtume, não é... E não 

tinha condição de melhor tratamento.  Naquela época nós só tínhamos lá o... o   Dispensário, o 

Otávio de Freitas e ele não podia frequentar o Dispensário em determinadas horas, porque tinha 

que trabalhar.   E eu digo, mas você não pode continuar trabalhando ...  Eu mesmo fiz em minha 

casa   injeções de cálcio na veia, que naquela época se usou muito isso - cálcio (?) - fazia-se 

injeções de cálcio na veia e aplicava injeções de “Gaduzan” (?), que era uma especialidade 

farmacêutica preparada pelo Laboratório Raul Leite. Naquela época existiam bons laboratórios, 

inclusive o Raul Leite, o Fontoura, o Silva Araújo ...   não tinha o Fontoura-Wyeth   nem esse... 

Araújo Roussell.  Eles não tinham sido açambarcados... naquela época, eles eram brasileiros puro.  

Pois bem, recordo muito ...o remédio... esse remédio para tuberculose, que era “Gaduzan”(?).  Mas 

era uma...uma terapêutica precária, porque a coisa só veio a se... se... trazer realmente grande 

benefício para o tuberculoso, depois da Estreptomicina.  A Estreptomicina... foram as três, olha... 

o PAS o... o   Ácido para-amino-salicílico, a Hidrazida e ... a Estreptomicina.  Com essas três, 

esses três elementos terapêuticos, caiu violentamente a tuberculose.  Em Recife a tuberculose ... 

era fantástico...  Eu, nesse livro que fiz sobre a História da Peste e Outras Endemias, que é 

exatamente sobre a memória da saúde pública, não é?   Eu registro lá, episódios da... da tuberculose 

desta época, em que Otávio estava construindo o último Dispensário contra a tuberculose, o 

Dispensário Modelo.  Pois bem, o coeficiente de mortalidade de tuberculose naquela época era 

digno de memória: era de 530, 532 por 100000.  Era um absurdo uma coisa dessas, era uma 

mortandade   extraordinária.  Pois bem, isto está registrado nos boletins da... do IBGE.  É citação 

dos boletins da época.  Era... era uma coisa monstruosa.  Tanto que o Otávio foi um dos campeões 

na luta contra a tuberculose e insistia... nessa época, antes da Estreptomicina   onde ele fazia 

tratamento com pneumotórax, fazia injeções de pneumotórax, fazia tratamento com alguns 

quimioterápicos ... e fazia ...o tratamento higiênico-dietético...   Quer dizer, o sujeito se alimenta 

bem, tem que ter repouso, não ter excessos, nada... Procurar um bom clima e então, lá ... eles 

instalaram... construíram e instalaram um grande sanatório para tuberculosos num... num arrabalde 

lá... Igipió (?).  Aliás, é de Sancho (?).  É uma área próxima do arrabalde de Igipió, o Sancho.  Pois 

bem, lá então eles ...  o Otávio naquela época, trabalhou muito...  Depois que ele morreu, até deram 

o nome de... de Sanatório Otávio de Freitas.  Pois bem, naquela época, o... a...o... principal era 

conseguir isolar o doente bacilífero pra não contaminar a “entourage”, não contaminar na própria 

família, na casa...  não contaminar no meio de trabalho, na fábrica no ... na... no comércio.  Então 

retirava o doente pra tratar no Sanatório. Por que? Porque era um tratamento demorado.  A gente 

via lá o Sanatório com aqueles grandes terraços, o solário... o sujeito ía tomar banho de sol... tudo, 
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tudo isso... são coisas do passado.  Porque, quando veio a Estreptomicina, o Ácido para-amino-

salicílico e a Hidrazida, aí acabou e... a ... tuberculose caíu violentamente.  Caíu, mas não 

desapareceu.  Porque se não houver boa alimentação, o sujeito termina ficando...  tuberculoso 

é...no...no... de novo. Volta a tuberculose aos níveis tão elevados... não chegam...não chegam 

àquela coisa catastrófica, não é...   àquela hecatombe de quinhentos e tantos é... por cem mil, óbitos 

por cem mil.  Mas você vê nas... nas revistas médicas, que a tuberculose está crescendo.  E não é 

só aqui, não. 

 

CF - No mundo inteiro... 

 

CA - ...é em toda a parte.   É em toda a parte.   

 

CF - Dr. Celso é... me diga uma coisa, quer dizer... Como é que o senhor, voltando ao Curtume ... 

 

CA - Sim, é... 

 

CF - ... o senhor estava falando, né, que chegou a atender pessoas com tuberculose no Curtume, 

como é que o senhor foi trabalhar lá? 

 

CA - Ah, bom!  Aí foi... foi o seguinte.  Foi um parente meu.   Ele era... era... do Curtume era... 

aparentado meu, era um primo.   Era o Leonardo Arcoverde e... então... eu fui pra lá, trabalhar ... 

lá. 

 

CF - E havia, quer dizer... 

 

CA - Era filho até daquele médico velho que eu ...fiz a crônica... o Leonardo Arcoverde... 

 

CF - Ah... sim.  Ahnm, ahnmm...  E no caso, quando o senhor identificava assim, caso de 

tuberculose, havia... havia boa vontade com relação aos operários... ou ... 

 

CA - Havia, havia, mas o seguinte, de encaminhamento para... para as instituições oficiais que 

tratavam, sanatório e o...  Dispensário.  Eram as únicas armas que... que... podia dispor.  Naquela 

época, eu creio que não havia essa coisa de... de Medicina do Trabalho, que pudesse... nem a 

Previdência Social, não tinha, porque isso foi uma conquista posterior.  Então, agora, você imagine 

só... se pessoas...  fazendo essa contaminação... como se espalhava a tuberculose naquele tempo, 

não é?   

 

WH - Mas o senhor não fazia, por exemplo, a parte de ... é... controle da fábrica... do ambiente...o 

senhor não fazia... nenhum trabalho desse tipo... 

 

CA - Não fazia, nem... nem me lembrei... nem se cogitava disso e eu ... pouco... logo depois, saí.  

Eu não cheguei a trabalhar, talvez, um ano inteiro. Porque passei a trabalhar no interior, na zona 

de... Bonfim.   Agora, nesse trabalho, da... da...  da zona... da Usina Bonfim, eu ví outro problema.   

Pra você ver como... como... os problemas sociais, das doenças de massa, íam influenciando o meu 

espírito.  Porque, quando eu cheguei na Usina Bonfim, o que me impressionou mesmo, foi a 

esquistossomose.  Era grande o número de pessoas com esquistossomose... 
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WH - Aí já era o interior do... do estado, não é? 

 

CA - É... é.  A ... a maioria com a manifestação da esquistossomose intestinal, mais ou menos 

benigna.   Mas acontece, que eu no meio daqueles operários, que apareciam lá, de vez em quando, 

eu via um caso mais grave, numa pessoa mais nova... Porque o operário tem a esquistossomose, 

mas resiste... porque...  a coisa é curiosa ...  Numa zona endêmica de esquistossomose, você pode 

encontrar ... trinta, quarenta e até sessenta por cento de pessoas infectadas por esquistossoma.   

Mas... eles trabalham... dá pra trabalhar ... (ruido de água sendo colocada em recipiente).  É 

evidente que se você for realizar um teste de capacidade de trabalho e a parte fisiológica, você não 

encontra a mesma resposta de um indivíduo totalmente sadio, hígido.  Então ele trabalha porque 

precisa comer e viver...não é? 

 

WH - Claro... 

 

CA - ... Mas tem suas crises de diarréia, não é, mais ou menos frequentes... E... e aquilo tudo vai 

minando a saúde do indivíduo.  Era o que eu via.  Agora, os casos graves que são... eh... menor o 

número.   A grande maioria lá é de caso mais ou menos benigno e os casos que tem... que vão 

evoluir para uma gravidade e... levam à morte, são aqueles casos em que a pessoa tem uma infecção 

maciça e sem nenhuma imunidade, sem nenhuma... resistência.  Então, a evolução ... ou então, 

sucessivas cargas de... de... 

 

WH - Infecções...? 

 

CA - É.  Se você tem... se você tem uma reinfecção sucessiva, é possível que faça, exatamente, 

um caso grave.  Que a maioria não é... de caso grave.  É de caso mais ou menos benigno.  Se não 

a...  a... desaparecia a população de lá da zona canavieira de Pernambuco e Alagoas... (risos) 

 

WH - Não tem água tratada... não tem... 

 

CA - Nada.  Não... e depois é a tal coisa... O operário de... da usina, o plantador de cana, o que 

corta a cana, o que trabalha no campo, ele trabalha descalço...  ele trabalha descalço.  E isso eu 

observei lá ... e... nunca saiu da minha vista.  Eu olhava ... nunca saía daquela paisagem esse... esse 

grupo trabalhando assim.   Porque, é a pobreza.  O... o   salário é muito baixo e então... se o salário 

é baixo, não pode ter bota de borracha pra trabalhar... lá é descalço.  Agora, tem uma coisa, 

também, o próprio clima.  O banho de rio é um atrativo fantástico pra gente aproveitar o rio ... 

 

WH - O senhor mesmo... 

CA - Eu mesmo...  

 

 

Fita 3 - Lado B 

 

 

WH - É, o senhor estava dizendo que o senhor mesmo, né... pegou... tomava... gostava de tomar 

banho de rio... 
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CA - Tomando banho de rio com meus primos, lá naqueles engenhos da família e tal ... fui e 

terminei adoecendo e fui me curar com    Fuadina, que não é... o melhor. Só... uns trinta anos 

depois é que surgiu um remédio mais eficaz, que é a oxalidina.  Mas... voltando ... essa coisa dos... 

dos... das doenças de massa.  Então, eu fui me impressionando com isso, com essa doença, que é 

a esquistosomose, que fez tantos estragos e continua ainda fazendo. 

 

CF - Dr. Celso, o senhor foi para a Usina Bonfim antes de o senhor trabalhar nesse Hospital Pedro 

Segundo, ou foi depois? 

 

CA - Depois.  Eu só fui depois de formado.  Eu...eu me formei em 34 ...trabalhei...  

 

CF - Em 35 o senhor trabalhava no Hospital Pedro Segundo... 

 

CA - ...No Pedro Segundo como interno... 

 

CF - Isso... 

 

CA - ... e depois como assistente.  Em 35 eu fui como assistente ainda.  Trabalhei alguns meses 

em 1935, talvez uns dez meses e.. e... aí então eu fui pra... 

 

CF - Aí que o senhor foi para a Usina Bonfim, depois? 

 

CA - Fui para a Usina Bonfim, é... 

 

WH - Ah, bom... Porque o senhor não trabalhou, também na enfermaria de Bom Conselho, em 35? 

 

CA - Na enfermaria de Bom Conselho durante o ano de 35 todo e parte de 36. 

 

WH - Que era do hospital, desse Hospital... 

 

CA - Pedro Segundo... 

 

WH - Que era a enfermaria do Dr. Otávio de Freitas... 

 

CA - Agora, precisa também esclarecer o seguinte:  a...  a Usina Bonfim... eu não morava lá.   Eu 

ía toda a semana e passava dois dias lá.  Então, eu continuava trabalhando no Pedro Segundo... 

 

WH - Sim... 

 

CA - ... na enfermaria do Bom Conselho e, durante dois dias na semana eu ía ao... à Usina Bonfim, 

que era no município de Ribeirão.  Então, vamos concluir essa parte.  Deixou muito na minha... 

no meu espírito...essa observação de uma doença de massa que não tinha o menor sentido um... 

um tratamento aleatório que se fazia, só quando o indivíduo procurava um doente e quando tinha 

um sintoma mais agudo, mais grave.  Fora disso... então, não havia inquéritos, naquela época.  

Não... não se fez inquérito naquele tempo pra ver a extensão da... da endemia, não é?  Nem avaliar 
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a gravidade da endemia.  ... Pesar, qual a porcentagem de indivíduos que vão evoluir para a doença 

grave.  Não havia nada disso.  Não se cuidava, de maneira nenhuma de se destruir o caramujo 

transmissor.  Quer dizer, não havia nenhuma orientação pra se fazer a profilaxia como deve ser.  

Então, isso já trazia uma... certa preocupação... é estranho, não é?  O indivíduo esperar que apareça 

só a doença piorar para ele ir ao médico e ainda mais, essa assistência médica tão falha...  Porque... 

não chegava nem a concluir o tratamento parasitológico... Porque, naquela época, o parasito... o 

tratamento parasitológico mais avançado era com Fuadina... era com Fuadina e  que era um 

tratamento demorado, deixando ... muitas vezes até o doente abandona, não é?  Tem sintomas 

colaterais, dores nas articulações, exige uma série de injeções.  Outra coisa, o tratamento injetável 

não é a mesma coisa que um... quando é injetável com uma dose única, muito bem.   Mas quando 

é preciso fazer uma série de injeções, já vem a reação do próprio doente...  Ela vem porque é 

injeção e vem quando ele melhora um pouco.   A melhoria... diminuíram os sintomas, o doente 

tende a fugir.  Isso é muito natural, não é, nas populações... Então, foi nessa época, que eu resolvi 

ir para São Paulo.   Lá, eu encontrei outra doença que me preocupou e... aí então, começou a nascer 

o que? o sanitarista sem eu saber.   

 

WH - O senhor foi pra São Paulo assim... teve a idéia...de ir... 

 

CA - Foi, eu fui porque achava... era a tal coisa... Era o lugar rico do Brasil, era o sul. Era o lugar 

onde havia as melhores notícias, não é? E aí eu resolvi... 

 

WH - E a situação em Recife, Pernambuco, estava...muito crítica...o senhor 

 

BG - Para mim não ficou assim tão claro, essa relação da... da época da Intentona Comunista... 

com a sua atuação alí, né, com a sua vida particular...como é que ... ela influiu...? 

 

CA - A minha vida particular era essa... Eu... eu observava.  Observava tudo, a gente via nos 

jornais, via a crise como estava funcionando e então eu resolvi tentar, fazer medicina, fazer clínica, 

aqui no sul.  E fui para São Paulo.   

 

WH - Quer dizer, a situação de crise, também... lá ...influenciou   o senhor a vir para São Paulo? 

 

CA - Foi exatamente essa situação que me jogou pra cá.  Foi a situação de crise.  Porque se eu 

tivesse ... inclusive, o seguinte, eu tinha lá parentes médicos, eu tinha gente que podia..., mas a 

coisa era tão grave que não dava pra... pra...  

 

BG - De falta de oportunidade de trabalho? 

 

CA - Vim embora, vim embora.  Tomei essa iniciativa e toquei pra cá.  Agora... 

 

BG - Sei, mas o senhor sentiu falta das oportunidades de trabalho? 

 

CA - Lá? - Não, as oportunidades foram essas que eu acabei de dizer.  No... no Cortume, e no... 

na Usina... Ah, eu esqueci de falar, também.  Havia uma... uma chance também do médico fazer 

alguma coisa, mas... também não me agradava muito:  era fazer exame de saúde para... para seguro 

de vida. Havia uma Companhia ... lá... a Companhia Metrópole.  Essa Companhia Metrópole...ela 
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tinha... um dos baluartes dessa Companhia era um pernambucano, era gente lá da... da... Carneiro 

da Cunha.  Eram uns ricaços de lá.  Então... Metrópole.. era isso mesmo.  Então, durante algum 

tempo eu fui chamado e fazia exame dos candidatos a seguro de vida.  Mas depois disso, rareou.  

É outro reflexo da crise.  Foi rareando e eu só tive um caminho: sair para São Paulo.  Agora, fui 

pro interior.  Fui para a zona braba, zona que não tinha nem estrada de ferro. 

 

CF - Em que ano foi isso, Dr. Celso? 

 

CA - Em mil e novecentos... fim de 36... 

 

CF - Fim de l936? 

 

CA - ... de 1936.  Então eu cheguei lá em São Paulo e fui para um lugar chamado Gralha.  Indicado 

por um tio meu, que trabalhava no Instituto de Colonização.  Que... esse...  São Paulo solicitava 

mão de obra para o campo e o Instituto de Colonização, indicava.  Então, esse   meu tio, Carlos 

Arcoverde me indicou. Disse: “Você vai para a zona de Gralha, que lá eu conheço até um 

fazendeiro que pode   lhe... lhe atender... lhe oferecer algum trabalho.”   E foi exatamente o que eu 

fiz.  Vim para a zona de Gralha, esse fazendeiro chamava-se é... Aparício da Rocha Porfírio, está 

ouvindo?  Aparício da Rocha Porfírio.  Parece até nome de... de mexicano ... de algum 

revolucionário mexicano... (risos).  Mas esse ... esse Aparício, era o dono de uma fazenda pequena, 

mas era administrador de uma fazenda enorme, de um grupo de São Carlos - uma cidade grande 

de São Paulo, onde passava a estrada de ferro da Alta Paulista, já eletrificada naquele tempo. A 

eletrificação naquele tempo...  você veja como São Paulo estava em franco desenvolvimento.   

Tinha ... bitola de 1,80 m... eletrificada até Baurú...até Baurú.  E... depois, de Baurú pra cima, 

diminuía a ... a ....  bitola, não era eletrificada, mas boas locomotivas e terminava em Pompéia... 

em Pompéia.  E... então...  era Brasília... é... seguia a ordem alfabética, os nomes das estações, não 

é? ... Brasília, depois tinha...  depois...não recordo, agora... Fernão ... Fernão Dias, Esmeralda, 

Duartina, é... Duartina, Esmeralda... por ordem alfabética, não é, era assim...  Tinha esse lugarzinho 

chamado Gralha, que não era servido por estrada de ferro, foi para onde eu fui.  Adiante tinha 

Garça, cidade já na estrada de ferro e assim ía até Pompéia.  Pompéia era o último... era a última 

parada.  Dalí, nós tomávamos uma jardineira e ía na direção de Tupã. 

 

WH - Uma jardineira? 

 

CA - A jardineira era...era o ônibus, que chamava-se jardineira, não é? ... É curioso, cada lugar 

tem a sua... tem seu nome próprio.  Em Recife é sopa. 

 

WH - Sopa? 

 

CA - Sopa.  Porque era barato, era uma coisa mais barata (risos) e então... o nortista, é muito 

irreverente, dizia “isso aí é uma sopa” - (risos) - porque era barato.  Na Bahia chamam marinete, 

um nome de um italiano... botou lá... e virou marinete...marinete.  Em São Paulo eles chamam 

jardineira. Era um ônibus aberto, os bancos e... muito arejado e... muita chuva, às vezes a gente 

pegava e então a gente viajava nessa marinete, nessa jardineira.  Dalí de Pompéia, até Tupã, era 

em jardineira.  Eu trabalhei durante algum tempo lá em... em Gralha e aí eu tomei conhecimento 

com outro problema, doença de Chagas.  Mas aí, não era o doente, propriamente que eu estava 
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diagnosticando e vendo as consequências da doença no organismo... do homem.  Eram os 

transmissores. Eu tomei conhecimento com os grandes transmisores, o principal transmissor da 

doença de Chagas, lá em Gralha.  É o Thriatoma infestans.  Por que?  Porque as casas eram feitas 

assim... uma série de casas, digamos, trinta casas, trinta, quarenta casas.  Mais adiante, alguns 

quilômetros mais adiante, outro grupo de casas para atuarem os...os trabalhadores naquelas áreas.  

Eles davam preferência aos nortistas.  Por isso que eu fui para lá, porque esse... Aparício da Rocha 

Porfírio dava preferência a nortistas... e por que?  Porque lá, eles faziam duas culturas.  Aliás, três.  

Faziam a mamona... mamona... milho, não é?... era mamona, milho e algodão.  Então essa grande 

companhia de São Carlos, não é, tinha esse cidadão que eu citei o nome e... ele também tinha uma 

pequena fazenda.  Fazenda Lambarí - era onde eu trabalhava.  Mas era era... um regime de escravo, 

de escravidão para o operário, naquela época.  Porque o sujeito entrava naquele lugar, afastado, 

não tinha... Você veja... sai um... um elemento com a sua família de uma área onde tem a feira 

semanal.  É verdade que é muito pobre, o Nordeste e tudo, mas... a feira é um fator de distração, é 

um fator de intercâmbio social entre ... entre as pessoas que...que vivem lá. É na feira que eles 

encontram os cantadores, é na feira que tem, não é... as coisas diferentes que eles possam comer... 

sua dieta... ou melhor,seu cardápio regional, de sua maior preferência.  Lá não tinha feira.  O que 

o sujeito fazia quando chegava lá, era uma conta no barracão e comprava tudo.  Então, a foice, o 

machado, o ... não era pote de barro... porque lá no Nordeste tem pote de barro baratinho ... Era 

um pote de ferro.  Tinha que comprar colchão.  Para poder dormir, frio como o diabo lá... Eu 

cheguei numa época... era mais ou menos, eu trabalhei numa época de inverno lá e vi chegarem 

pessoas e morrerem de pneumonia.  Principalmente crianças... de pneumonia.  Por que? Porque 

não havendo nenhuma preocupação com o migrante nacional, só havia preocupação com os 

migrantes japoneses.  Então, eu fiquei horrorizado de ver gente saindo da Usina Catende   daqui 

dessa zona da mata de Pernambuco, num clima totalmente diferente, chegar em junho, julho, 

agosto em São Paulo já na... perto de ... Santa Cruz do Rio Pardo, do rio Paranapanema.  Já numa 

latitude muito... não é?  Então, nessa latitude tem geada.  A geada foi um fenômeno novo para essa 

gente.  Agora a geada... o sujeito via aquilo...  branco ...quando dava uma geada naquela zona.  

Mas também dava no pulmão daqueles... dos meninos.  Quanta criança eu assinei atestado de óbito, 

em Gralha. 

 

CF - O senhor era o único médico, Dr. Celso, nessa fazenda? 

 

CA - Não.  Eu...dessa fazenda eu era o único.  Mas tinha na cidade de Gralha, um outro... médico, 

que era até daqui do Rio.  Mas já era velho... já era velho.  Ele já não estava mais... Porque nós 

viajávamos de caminhão, não é?  Caminhão de todo o tipo. Inclusive, às vezes não tinha um 

caminhão para ir numa boléia, porque havia ainda desmatamento, naquela época.  Lá na...em 

Gralha, onde eu morava, uma cidadezinha... cidade nada, era um povoado.  Tudo de casa de pau, 

de... de madeira, havia muito barbeiro, quer dizer, o Thriatoma, não é?  Foi o que me impressionou.  

E ... havia uma serraria (...) que recebia ... madeira... aqueles toros de madeira.  Às vezes, eu viajei, 

umas poucas vezes eu viajei ...agarrado na... na carroceria, ali, na frente da boléia, sem proteção e 

aqueles toros de coisa amarrados de... de corrente.  Eram três toros, não é, dois em baixo, um em 

cima, bem amarrado e... vinha eu gingando ali... Porque não havia estrada, eram caminhos, não é?  

Então era uma coisa danada... 

 

WH - Então o senhor percorria toda aquela região, não é? 
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CA - Percorria. 

 

WH - Da fazenda... 

 

CA - Da Fazenda.  Agora, fazenda tinha o centro.  O centro da fazenda, a sede, era onde tinha o 

barracão.  Aí então ele tinha todo o material.  Implementos agrícolas... a alimentação toda era de 

lá.  A... o pessoal ía lá buscar a alimentação ... e a conta subindo... e a conta subindo... No fim do 

ano, iam fazer a... os... os cálculos, aí diziam: “Ah, bom, você já recebeu mais tanto.  Tem que 

tirar a manutenção(?).”  Quer dizer, o sujeito não via dinheiro.  Via o que, vale, para comprar no 

barracão.  E no barracão...o barracão vendia caro, vendia o preço que ele queria... Vendia sempre 

mais caro, não tinha... não tinha pra onde fugir.  Eu saí dessa fazenda e fui pra Tupã dois dias 

depois, porque a fazenda era longe, eu tinha que andar...dois dias depois que...numa noite, estavam 

fugindo os “cabeças-chatas”, como chamavam.  Estava uma noite de chuva, frio, nós estávamos 

reunidos eu, o rapaz que era de lá, era Seu Carlos Rizzi... Nós estávamos tomando, porque estava 

muito frio, é... aquele “Ferreirinha” era... não é conhaque, é aquele, esse...esse... essa bebida 

amarga e... jogando “King”.  Isso era mais ou menos onze horas da noite... pra meia-oite, nós 

estávamos lá, frio como o diabo e... tomando aqueles...aqueles tragos de bebida mais quente, 

“Ferreirinha” - eu preciso me lembrar do nome da bebida... Quando chega um capataz daqueles, 

chamando pelo Seu   Rizzi e dizendo: “Olha, os cabeças -chata tão indo embora.  O arruado (...  ...)  

não tem mais ninguém já tá todo mundo no mundo.  Vamos dar um ensinamento neles, não sei 

que “... Assim mesmo, ensinamento.  Eu fiquei escutando aquilo e esperei.  Depois ele disse: “Não, 

não faça nada “para o capataz, aliás, dois capatazes montados a cavalo.  E lá era tudo nos... no 38, 

né?  Inclusive o velho Aparício ... velho, não, que era um homenzarrão...novo, devia ter uns 

quarenta anos, quarenta e poucos anos... era ... um verdadeiro trabuco que ele andava, com aquilo 

na cinta... E era religioso.  Ele... ele não deixava de ir ao culto, todo... toda a semana.  Ele era 

adventista de sétimo dia... Seu Aparício da Rocha Porfírio.  Mas, enfim... 

 

CF - Aí depois disso, o senhor... 

 

CA - Quando eu vi isso eu, no dia seguinte... eu falei com o Seu Rizzi e pedi 

(som de algo batendo) a minha conta. 

 

WH - Quanto tempo o senhor ficou lá? 

 

CA - Fiquei mais ou menos um ano, não chegou a um ano.  Também eu era meio “andeiro”, sabe? 

Quando eu senti o negócio meio ... assim... desregular, eu saí e fui lá pra Tupã. 

 

WH - Também em outra fazenda? 

 

CA - Não.  Aí eu fiquei num hotel.  Fui o segundo médico a entrar lá em Tupã.  Tupã estava 

nascendo quando eu fui pra lá.  Nessa época, quem fez Tupã, quem fez surgir Tupã foi um 

engenheiro, até pernambucano, Antonio de Souza Leão... Antônio de Souza Leão.  Então... 

 

CF - Por que o senhor foi para lá, o senhor conhecia alguém lá? 
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CA - Não...lá era uma época, vamos dizer assim, não digo de aventura, mas... de expansão.  Então, 

havia folhetos e nós recebíamos em Gralha... em que o sujeito anunciava:  datas - eles chamavam 

isso- datas de terras, áreas de terreno, à venda para cultivo.  Que era... era área nova.  Então, era 

uma área nova que estava sendo lançada... à venda... na ponta da... dos... trilhos da Alta Paulista 

que ía passar em... ía passar...aonde?  em Tupã.  Então eu pegava aquilo - vi várias - eu vendo no 

mapa, via a direção e a dele é na direção de... de Mato Grosso, ao oeste de São Paulo, entre ... entre 

a zona do Paranapanema - que é o limite com... o Paraná (ruído agudo ao fundo) e Presidente 

Prudente.  Aquela linha nova, aquela ... vertente e a estrada íam nessa direção.  Era uma zona 

absolutamente virgem...nova... e eu disse: vou pra lá.  Peguei aqueles papéis e fui pra lá.  Na hora 

em que eu resolvi ir pra lá, tinha um...tinha um turco- chamavam turco, mas era sírio-libanês, que 

me pediu pra não ir, pra ficar lá... 

 

CF - Em Gralha? 

 

CA - Em Gralha.  Eu digo, não, eu vou embora e tal... e aí ele disse: “Olha, eu vou lhe dar uma 

carta.”  Aí ele me deu uma carta, pra um negociante de tecidos que tinha lá em... Pompéia.  Quando 

cheguei lá em Pompéia, me apresentei, fiquei uns dois dias lá... em Pompéia, vendo as coisas...  

tomando... Fui a casa desse cidadão.  Era um casarão enorme e na parte de baixo era...o armazém 

de tecidos e em cima e um pouco mais pro lado, tinha a casa dele e terminava no fundo com a 

visão assim de ... Era um verdadeiro panorama, porque era alta a casa e a gente aí via - havia a 

depressão do terreno.  Foi lá que eu tomei ótimo licor de figo, feito pela filha dele (risada).  Não 

esqueço nunca isso... E aí ele disse: Foi muito bom o senhor ter vindo praqui, porque nós 

precisamos de médico aqui, permanente.    Eu digo, mas eu estou de ida para Tupã... ele aí insistiu: 

“Não... fique aqui e tal... que aqui você vai ter muito boa condição de trabalhar...”  Era o fim da 

estrada de ferro era ali, em Pompéia.  E eu aí, cabeça dura, disse: “Não, eu vou pra Tupã.”  Aí ele 

virou-se e disse pra mim: “Cada um tem o seu destino.”   Ele era mulçumano, sei lá, turco...era... 

sírio-libanês.  E eu fui.  Cheguei em Tupã e... encontrei uma cidade nova, crescendo, lá.  As ruas, 

largas.  As avenidas não podiam ser feitas com casas de madeira.  Tinha que ser de alvenaria, por 

orientação do dono. A maioria daqueles terrenos foi desse Souza Leão.  E ele era um sujeito vivo.  

Doou terreno para todas as religiões.  Foi uma coisa que eu não esqueci nunca.  Todas as religiões 

tinham os cultos, como eles chamavam.  Cada culto tinha a sua área onde construir sua igreja.  As 

ruas eram arborizadas com árvores frutíferas.  Eram mangueiras, jaqueiras... tudo, não é?  E ele 

encheu aquelas avenidas com árvores frutíferas.  E... que é que ele fez mais de curioso naquela 

época...?  Os nomes.  Não tinha nome senão... Tupã era a cidade.  Então, era Caeté, Tupiniquim, 

Tupinambá, Goitacazes... eram nomes de índios! (risinhos ao fundo).  Pode ser que tenha mudado.  

Mas no meu tempo quando eu cheguei lá, era assim que eu vi Tupã:  todas as avenidas e ruas 

tinham nome de índio - de tribos de índio ... tribo de índio.  E lá, então, eu comecei a trabalhar. 

 

CF - Aonde, doutor? 

 

CA - Em Tupã!  

 

CF - Não, sim, mas aonde? Em algum lugar específico? 

 

CA - Aonde?  No hotel, hospedado e a turma ía lá, porque sabia, eu anunciei... 
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WH - Que era médico, não é?... Mas aí, o senhor fazia clínica... 

 

CA - Clínica era clínica... 

 

WH - Consultório... 

 

CA - ... e então eu topava... Ganhei dinheiro sabe em que? Úlcera de Baurú.  Ainda... porque lá 

era mata, estavam desmatando ali, tirando... para abrir campo de cultivo.  Japonês como o diabo 

lá, naquela época.  Muito japonês.  Dominando tudo, naquela época.  Por que?  Porque lá, não era 

um de cabeça-chata.  Eles tinham todo o apoio.  Eles tinham o apoio financeiro, para começar a 

trabalhar, tinha a cooperativa - era uma novidade... Eles trabalhavam para uma cooperativa deles.  

Tinham transporte - as tais jardineiras - companhias de jardineiras japonesas.  Eles tinham... 

tinham... essa coisa de cooperativa era quase banco.  Porque, na cooperativa havia movimento 

financeiro, também, para emprestar e tal...  Pois bem, então eles dominavam a parte agrícola e 

comercial.  Sim... e os armazéns de... comércio... de... implementos.  Eu trouxe pra Pernambuco 

de volta, um calhamaço assim, sabe de que? de prospectos todos em japonês e jornal editado em 

japonês.  Para você ver, naquela época...  1936...37.  Eu saí de lá depois do golpe de Getúlio, de 

l937. Trouxe pra Pernambuco, pra resumir essa parte pra aí entrar noutra.  Trouxe, pra resumir o 

que me ficou na lembrança:  coleção de...de triatomídeos e doei à Escola de Medicina de Recife.  

O médico que... o professor que era da parte de parasitologia era Álvaro Figueiredo, colega da 

enfermaria de Bom Conselho.  Eu aí dei a ele uma caixa com um bocado de triatomas que eu 

trouxe lá da zona de Gralha, não foi de Tupã.  De Gralha. 

 

WH - Por que, em Tupã não tinha...? 

 

CA - Tinha, mas eu me impressionei com aquelas casas de...taipa e de barro... taipa, barro e de 

palha, não é?  Então, foi ali que eu retirei e trouxe. 

 

WH - É, porque em Tupã já tinha... eles construiam já de material... 

 

CA - É, mas na parte rural, era a mesma coisa.  Era tudo na casa de taipa e...o triatoma entrando. 

 

WH - E essa cidade surgiu do que, o que sustentava... que plantação...? 

 

CA - Aonde, na... ah,...em Tupã?  Tudo.  Lá era algodão, algodão, tudo, mamona...  Porque a 

exportação de algodão estava crescendo violentamente e a indústria de tecido de São Paulo 

precisava disso.  O Nordeste, que tem o algodão melhor que existe, por um motivo simplesmente 

climático, a fibra muito longa... a fibra é muito longa, do algodão do nordeste e por isso, Campina 

Grande tinha ligação... Campina Grande, na Paraíba era o maior centro algodoeiro do Nordeste.  

O maior centro algodoeiro do Nordeste.  Reunia todo aquele algodão, inclusive em Caruarú.  Muito 

algodão ía pra lá, pra vender pro estrangeiro.  Eles tinham ligações diretas com firmas em 

Liverpool... por lá da Inglaterra... eles exportavam aquele algodão pra lá, por causa dessa fibra.  O 

algodão, o mococo, é um dos melhores... é o mais ... a mais longa... fibra longa.  Muito valiosa no 

comércio, muito... de preço muito elevado.  Pois bem, eles plantavam muito algodão lá, os 

japoneses, lá, em Tupã. 
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WH - Era uma migração organizadíssima, não é? 

 

CA - Muitíssimo bem organizada.  Basta dizer que eu atendi... esse foi em Gralha... em Duartina, 

não foi em Gralha, foi em Duartina... eles sabiam que eu era médico, estava em Gralha - Duartina 

é perto - agora tem... eu, contando essas coisas, vem um milhão de coisas...Quando eu cheguei lá, 

havia uma luta política e eu me meti, também nessa ( risos) .  Era Armando Salles de Oliveira o 

presidente, o candidato a presidente da República.  E eu, como nortista e... vendo o sofrimento do 

nortista, fiquei do lado de Zé Américo de Almeida, que era um homem importante e honesto, autor 

da Bagaceira, a célebre Bagaceira, pois bem, aí eu fiquei do lado de Zé Américo de Almeida e me 

inscrevi no PRP que apoiou... apoiou... 

 

WH - Partido Republicano Paulista... 

 

CA - ...Paulista... foi... é....Era o tatu.  Tinha um jequitibá e um tatu. Eram os símbolos do Partido... 

Você sabe, não é?...Partido Republicano Paulista, Júlio Prestes.  Foi do tempo do Júlio Prestes.  

Mas eu fui contra o... Zé... o Armando de Oliveira e fiquei do lado do Zé Américo.  Mas pra isso 

eu tive que me deslocar de... Gralha, para Duartina e... lá, me inscrevi no Partido.  Imediatamente 

o prefeito de lá, me chamou.  Me viu - um médico jovem, se metendo nisso... Me chamou e disse: 

“O senhor vai fazer o seguinte: vamos fazer aqui uma - o pessoal era alucinado, não é?) - Vamos 

fazer uma viagem à capital   para pedir ao interventor - era interventor, ou era governador - nem 

me lembro bem... - para nos conceder um empréstimo de   água, pra gente botar aqui.”    Falou em 

água, aí eu logo apoiei.  Aí eu disse: “Água em Duartina,” - exatamente.  Aí ... esse eu tenho um 

recorte de jornal ainda, nos meus papéis, com o nome desse prefeito.  Eu aí entrei nessa comissão ... 

Foram os vereadores de Duartina e eu, como médico de Gralha.  E fomos...como é o nome do 

homem... era... Cardoso de Mello Neto.  Cardoso de Mello Neto... Era...Então eu fui ao Campos 

Elísios, era o nome do palácio lá de São Paulo, não é esse, Campos Elíseos?  E fomos pedir e 

fomos aceitos.  No dia seguinte à essa entrevista, em que foi assinado o acordo, eu fui mais como... 

figurante, não é?  Mas, na área médica me deram palavra (criança gritando ao fundo) e eu mostrei 

que realmente, um pré-requisito para a saúde pública - água e tal... 

 

WH - Quer dizer, levaram um especialista para legislar... (Risos) 

 

CA - Não era um especialista, mas era uma espécie...... deu pra fazer...número, não é.  Então, eu... 

 

WH - Deu o veredito... 

 

CA - ...Então, você, médico daquela área, um sujeito me apresentou ... e eu...  e foi assinado o 

acordo.  No dia seguinte, houve um... um almoço, um banquete e eu aí saí na fotografia, também.   

Voltei, não para Duartina.  Voltei para o meu lugar, que era Gralha, não é?   Mas tudo isso 

aconteceu em tão pouco tempo, não é?   E... vou recordar um fato também que não sai da minha 

memória.  Na lista de...  

 

 

Fita 4 – Lado A 
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WH - Pode falar... O senhor dizia que na lista de inscrições, não é?... 

 

CA - Ah, sei.  Isso em Duartina, não é? 

 

WH - Isso... 

 

CA - Quando eu me inscrevi no PRP, defendendo a... eleição de José Américo de Almeida, no 

livro, a última linha ficou pra mim.  E aí eu fui e assinei Celso Arcoverde de Freitas e fui olhar a 

primeira. Estava escrito Celso Gonçalves de Freitas.  Eu digo, que coisa curiosa né, o primeiro da 

lista é Gonçalves de Freitas, Celso de Freitas ... o último, Celso Arcoverde de Freitas.  Muito anos 

depois, aparece um locutor de TV aí, paulista, Celso Freitas.  Será que ele é neto daquele ...daquele 

sujeito que assinou a mesma lista... o mesmo livro, em 1936?...(risos).  Essa é uma indagação que... 

 

WH - Ficou até hoje... 

 

CA - É.  Se eu conhecesse e pudesse falar com esse Celso de Freitas, ía saber se era filho de algum 

paulista que trabalhou lá naquela área... (mais risos) ...Mas é uma curiosidade só...os dois nomes... 

 

CF - É interessante, né... 

 

CA - É, o primeiro da lista... da página, era Celso Gonçalves de Freitas e o último, era o meu nome. 

 

WH - O senhor ficou filiado muito tempo ao PRP? 

 

CA - Ehmm? 

 

WH - Ficou muito tempo filiado ao PRP ou se desfiliou ou... 

 

CA - Só o tempo que eu passei lá   vim embora pra cá depois. 

 

WH - Aí o senhor se desfiliou ou... 

 

CA - Não...  Houve o golpe de 1937 ... mudou tudo... 

 

WH - Aí, fecharam... 

 

CA - Porque naquela época, naquela época, havia o cabide de emprego, né?  As pessoas bem 

situadas ou bem...posicionadas na sociedade, açambarcavam os empregos e ganhavam sem 

trabalhar.  Uma verdadeira cinecura, né? Que eu achava um absurdo.  Porque eu toda a vida achei 

que o sujeito só deve ter um emprego e fazer uma coisa bem feita. Fazer tempo integral e dedicação 

exclusiva.  Mas então, como sobrou... e a minha família em Recife ... a me mandar cartas, a me 

mandar fotografias...e tal, e... venha e... tal... e não sei quê.  Eu aí disse, há uma possibilidade, vão 

inaugurar o Hospital lá em... Caruarú... Era o Hospital São Sebastião e... então ...há vaga, há 

oportunidade de você ir trabalhar lá.  Eu, aí... juntei um dinheirinho que tinha amealhado lá, 

tratando leishmania, a úlcera de Baurú (ruído de folhas de papel sendo manuseadas) lá na zona, de 

japonês, tudo ...que eu trabalhei lá em Tupã e vim embora.     
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WH - Dr. Celso, ... 

 

CA - E isso em 1938.  E quando cheguei em Recife não, é, em l9... foi 13 de abril de 1938.  Aí, eu 

fui pra Caruarú e fiquei como assistente extranumerário do Hospital São...São Sebastião.  E o 

diretor era até um amigo meu, A... Amadeu Tibúrcio.   E... peguei, também um lugar, sabe de que?  

Esse é que foi chave... Médico auxiliar do Serviço de Peste... do Distrito.  Eu fui ser médico 

auxiliar, chefiando o Distrito de Peste de Caruaru.   

 

WH - Quer dizer, esses dois trabalhos na verdade, foram paralelos não é, o senhor fazia junto... 

 

CA - É... 

 

WH - O senhor foi médico auxiliar do Distrito de Caruarú, era a Delegacia Federal de Saúde, não 

é? 

 

CA - Era a Delegacia Federal de Saúde... 

 

WH - Da quinta região... E ao mesmo tempo, o senhor trabalhou nesse hospital... 

 

CA - São Sebastião... 

 

WH - Como... na parte de clínica médica... 

 

CA - Na parte de clínica médica, enfermaria de mulheres.  Agora, eu fazia uma coisa lá:  em vez 

de usar o laboratório do Centro de Saúde de Caruarú, eu usei o laboratório do labo... do Hospital, 

porque era prático pra mim.  Eu ía lá pra atender a parte de clínica médica da enfermaria e fazia 

os exames de ratos... as lâminas, os esfregaços de material suspeito de... homem ou de roedor, eu 

levava pra lá, e as pulgas também, que eu classificava lá no laboratório.  Podia fazer isso no 

laboratório de ... do... Centro de Saúde, mas, por uma questão de aproveitar o tempo, eu já estava 

alí, fazia logo lá.  Agora, a quantidade ... a prevalência da doença foi tão grande, o surto foi tão 

grande, no Pernambuco naquela época de 38, 39, 40, que...não me deu... não houve chance pra eu 

fazer clínica.  Porque imediatamente eu era chamado pra atender doentes nos mais distantes 

lugares.  Caruarú era o epicentro de uma área pestosa enorme.  Então, eu saía de Caruarú... ía 

atender ao norte, vamos dizer ao norte, o povoado de Torres, que hoje é o município de Toritama; 

Frei Miguelinho, era outro local, que deu peste; depois, Vertentes... Quando eu estava em 

Vertentes, já estava subindo para Surubim, Umbuzeiro e Paraíba.  Quer dizer, eu andava 40, 50 

quilômetros ao norte de Caruarú e outro tanto ao sul.  E quando menos a gente esperava, vinha 

uma notícia: “Vá atender casos em Garanhuns...” Porque o médico que atendia peste em 

Garanhuns, era o chefe do Posto, Vicente Ferrer o... Vicente Ferrer não tinha muito... ou ele atendia 

o Posto, ou ele atendia peste.  Aí, então, me jogavam pra lá... Aí, neste Posto não tinha hospital. 

Aí, fazia os exames no laboratório do Centro de Saúde de Garanhuns, né?  Aliás, esse Vicente 

Ferrer ficou tão satisfeito quando eu fui pra lá pra atender a peste, porque ele estava se preparando, 

sabe pra que? Pra fazer um concurso de livre docente de Higiene em... Recife, na Escola de 

Medicina, não é?  E então, ele se afastou e me deu um dos livros mais preciosos e que eu guardo 

com muito carinho.  Um livro do Ricardo Jorge, um grande pestólogo português, que na época, 
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comissionado pela ... pela Liga das Nações, ele fez um relatório de... sobre a... fauna de roedores 

responsável pela manutenção da doença.  Esse livro é um livro clássico.  Pois bem, quem me deu 

esse livro foi exatamente esse chefe do Posto de Garanhuns, que aban... que deixou a função de 

atender caso de peste e... me deu isso.  Agora, naquela época, era muito precária a parte da luta 

contra a peste.  Por que? Porque se... limitava mais a esperar que ocorresse um caso humano para 

ir atender e tratar.  Não... havia a preocupação de se estudar a peste antes do aparecimento do caso 

humano...  

 

WH - Não tinha prevenção, né? 

 

CA - É... Essa época em que eu cheguei em Caruarú... 

 

WH - Aí, foi a família que pediu para o senhor voltar, né?  Mostrou que tinha essa chance... 

 

CA - Me dando a chance de Caruarú.  Eu indo pra lá, podia ter clínica e ainda tinha essa parte de 

peste.  Que era uma garantia... 

 

WH - Mas a clínica, o senhor não conseguiu... 

 

CA - Não consegui por isso.  Era tanto o serviço na... zona de peste, de casos humanos, e eu viajava 

tanto naquela área enorme, que aí eu passei a atender dois Distritos.  Passei a atender o Distrito... 

Caruarú e o Distrito Garanhuns que... 

 

WH - ...Garanhuns.  Por que que o senhor foi... Quer dizer, eu queria... calhou para o senhor não... 

o senhor já tinha experiência com peste... 

 

CA - Não, a peste... A minha experiência foi ... foi feita no... atrito das circunstâncias que 

surgiam...eventualmente... 

 

WH - O senhor também tinha essa vontade de viajar...de ir pro interior...porque o senhor assumiu 

logo esse papel... 

 

CA - Foi... bom... Acontece o seguinte ...eu acho que isso... tinha qualquer coisa no sangue, porque 

senão, eu abandonaria, se eu não tivesse tendência para suportar esse tipo de vida ... eu abandonaria 

rápido.  Mas... vamos com calma, que você vai ver, que há um motivo, também. Nessa época, 

1938, foi a época em que Barros Barreto, João de Barros Barreto, estava no auge para a 

remodelação, a reforma do Departamento de Saúde, não é?  Foi quando ele deu duro para fazer a... 

o   Curso de Saúde Pública, o Curso Básico de Saúde Pública.  E...um grupo de jovens começou a 

trabalhar nisso, inclusive Almir...de Castro, Bica..., né, aquele... Bichat Rodrigues... e tantos 

outros.  Mas, nessa época, Barreto insistia junto aos governos estaduais, as secretarias de saúde, 

para atender... ao que o Departamento exigia, sob o ponto de vista de bioestatística.  Então, havia 

uma Divisão de Organização Sanitária que se interessava muito pelos... pelos índices sanitários.  

E aí, nos índices sanitários principais, você vê: (?) clorimetria da água é... os.... mortalidade 

infantil...os coeficientes de mortalidade infantil,o  coeficiente de mortalidade geral, o coeficiente 

de determinadas doenças transmissíveis, como a tuberculose e as agudas : coqueluche eh...  febre 

tifóide... 
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WH - Morbidade, né? 

 

CA - Tudo isso é... queriam para...levantar...a... patologia nossa e como estava, em que grau de 

intensidade essas doenças estavam matando.  Então, a princípio, Barreto insistia que mandassem 

isso.  Então, foram criadas as Delegacias de Saúde.  Por coincidência, um colega meu... da época 

de colégio - nos formamos praticamente juntos - Gilberto da Costa Carvalho, passou a ser 

Delegado de Saúde.  Aí, você vê... 

 

CF - Nessa região que o senhor foi trabalhar? 

 

CA - Em Recife.  Em Recife.  A Delegacia de Recife pegava Alagoas, Pernambuco e Paraíba.  A 

de Ceará, pegava Rio Grande do Norte e Ceará.  Amazonas pegava o Amazonas e ... aquela parte 

de Belém lá... E a Bahia... e assim... Eram cinco, seis Delegacias de Saúde.  Mas então, Barreto 

nessa época, insistia em que os... diretores de saúde pública dos estados, fossem médicos 

sanitaristas e não médicos clínicos, que tem outra mentalidade, tem outra não é, outra visão.  E... 

às vezes, políticos.  Então, Barreto lutava com... com os governadores e... interventores... a 

princípio, com os interventores e depois governadores, para que os secretários de saúde fossem 

médicos sanitaristas.  E oferecia vantagens.  Bolsas de estudo... mandava fazer o curso de Saúde 

Pública.  Muito médico do estado veio fazer o Curso de Saúde Pública, porque Barreto é... insistia, 

estimulava.  De modo que eu considero Barreto uma das figuras mais importantes na estruturação 

da nova Saúde Pública, depois de... depois de Carlos Chagas.   Houve uma fase típica de Carlos 

Chagas.  Depois veio a fase do Barreto.  Eu...eu cito só esses dois nomes, mas no meio também 

tem o Carlos Seidl (?), o Fontenelle, José Parente Fontenelle, e... aquele de Minas... Ernani 

Agrícola, Bonifácio Costa, que era lá do Rio Grande do Sul e... tantos outros.  Mas Barreto, nessa 

época, insistia... é... em que as campanhas das grandes endemias, das doenças... passassem para o 

Estado, pro...pro Governo Federal.  Então, as Delegacias executavam essas campanhas.  Os 

Delegados de Saúde recebiam recursos e. contratavam pessoas, médicos, faziam uma triagem e 

então, admitiam para os Serviços de... Peste... Malária, Peste, Lepra, também...Na época em que 

eu comecei a trabalhar, Barreto construiu o grande Sanatório de... Mirueira... lá em Pernambuco.  

Depois ele foi desativado, porque no Nordeste havia muito pouca lepra, mas muito pouca mesmo.  

Não tinha condição... Mirueira... E...e... então, começou a executar certas campanhas.  E a Divisão 

de Organização Sanitária, que era uma espécie de dínamo do Departamento de Saúde, executava... 

a campanha de tracoma, executava a luta contra a bouba... tudo isso não era exatamente campanha.  

Tudo isso era em posto.  Em posto fixo.  O sujeito ía lá procurar o recurso pra se tratar.  Então, 

eles tratavam bouba, helmintoses, esquistossomose,o... qual é o outro.. . tracoma... E... e os estados 

prazerosamente entregaram essas... essas atribuições... ao Governo Federal.  

 

WH - Quer dizer, antigamente, eram feitas pelas Secretarias do Estado... 

 

CA - É... E basta dizer... veja que absurdo.  Às vezes, um foco de peste ficava exatamente, numa 

zona fisiográfica que abrangia a área de dois estados.  Por exemplo, o foco do oeste de 

Pernambuco, era Crato, Exú, Brejo Santo e... Juazeiro e... Crato.  É:  Juazeiro, Crato, Brejo Santo 

e... Exú.  Como é que pode?  Tinha caso em Crato que ninguém ligava.  Às vezes, uma episotia 

violentíssima perto... ninguém tomava providência. A mesma coisa... 
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WH - Se o outro estado também não se mobilizava... 

 

CA - ...O outro não se mobilizava, porque não tinha... A única coisa que se fazia mobilizar pelo 

caso humano, era a morte de gente por peste.  O roedor morrendo, eles não estavam ligando.  

Aquilo alí era um risco de imediato.  Pela episotia, seguramente vai haver caso humano... 

 

WH - Vai haver uma...(?). 

 

CA - Pois bem, o... outro foco importantíssimo, que estava nestas mesmas condições era Alagoas, 

Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Correntes, né... Tudo junto.  Era uma zona só.  O divisor de 

água era... o centro do foco.  Aquela serra toda dali a Serra Preta, a Serra dos Meninos... não é... a 

Serra de Correntes, Bom Conselho, era uma área só... Eu... os primeiros casos de peste que eu vi 

em Garanhuns, sabe onde foi?  Eu estava em Garanhuns, fui para atender Sítio Barranova - 

Palmeira dos Índios...pertencia a Palmeira dos Índios.  Então, Barreto deu um basta.  Porque, às 

vezes o sujeito fazia algum trabalho de profilaxia e não fazia mais nada e o outro lado com 

epidemia de peste, como houve em Águas Belas - que tinha caso à beça de peste dentro da cidade, 

não é... Eu passei mais de um mês   dentro da cidade trabalhando...e ninguém fazia nada alí por 

perto... porque andou 25 quilômetros...tava na área de... 

 

WH - Aí, já era outro município, também... 

 

CA - Já era outro Estado! 

 

WH - Outro Estado... 

 

CA - Outro estado. 

 

WH - Mas aí, tinha divisão por estado e por município, também, não é? 

 

CA - Não, município não tinha importância, porque estava dentro do estado e a gente pegava... 

 

WH - Ah, bom... Não tinha diferença de secretarias municipais era... era o estado mesmo que 

comandava... 

 

CA - Mesmo, porque nos... primórdios quando nós pegávamos um foco de peste com caso humano 

e com episotia, a área mínima a trabalhar era 6 quilômetros de raio.  Para haver uma certa garantia, 

nós fazíamos envenenamento... porque, antigamente se fazia envenenamento. Pra desratizar, se 

fazia o envenenamento do sítio.  Isso significava o seguinte:  os guardas levavam uma... quantidade 

de papéis, de cartuchos, contendo um fubá envenenado com 15% de arsênico e com ...um... atrativo 

que era queijo.  Queijo estragado, queijo ardido, peixe... Tudo que tivesse um cheiro bem ativo, 

para atrair a... os ratos.  Eles vão sem isca, quanto mais com uma isca assim, bem cheirosa, não é?  

Então, nós distribuíamos aquilo pelas casas, em pontos estratégicos...  (ruído de campainha ao 

fundo) ... nas cumieiras, nos...buracos de ratos, por trás de baú, por trás de saco de... de (novamente 

o ruído da campainha) ...cereais... enfim... Coisas velhas, à toa, jogadas nos cantos, onde junta 

rato.  Então alí... no... naquele...nas trilhas... Porque, o indivíduo que trabalha com rato olha e vê 

que... em determinadas áreas, ha até uma certa... um pouco de...de óleo.  Por que eles deixam, de 



 
 

77 

 

tanto andar uma coisa bem lustrozinha, se é uma madeira, uma coisa... Então, as trilhas de rato... 

nós colocávamos aqueles venenos em pacotes.  Isso da época em que se utilizava essa coisa tão 

precária, para matar rato.  Quando não se fazia coisa pior, matar a pau.  Botar água no buraco de 

rato, pra ele sair e ficar caçando.  Quer dizer, um absurdo, uma coisa dessas... Mas não tinha outra 

coisa, pra fazer isso.  Isso foi antes da Guerra!  Em 1936...38... Então, o recurso era muito precário. 

 

CF - Dr. Celso, eu queria que o senhor falasse, quer dizer, pegando, continuando o que o senhor 

está dizendo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais é... Pelo o que eu estou 

entendendo, pelo o que o senhor está falando, com a criação das Delegacias Federais de Saúde, 

acabam estes problemas de que um determinado surto de peste numa região (cão latindo ao fundo) 

fronteira entre um estado ou outro... 

 

CA - Fosse trabalhado parcialmente... 

 

CF - ... A Delegacia une essa região toda, né? Quer dizer, ela torna todos os estados envolvidos 

responsáveis por aquela epidemia, né? 

 

CA - É.  Porque aí o conceito ficou o conceito epidemiológico.  Então, a área epidemiologicamente 

que interessava é uma área em que ...há fronteiras que limitam a ... rataria, os roedores.  Por 

exemplo, no sertão, você não encontra roedor em toda parte.  Mas nos pés de serra, você encontra.  

Que é exatamente a área onde a vida é permanente.  Onde há sempre um resquício de umidade 

numa... na maior sêca.  E é onde se concentra a... a população de roedores.  Dali, vai diminuindo 

também, porque quando há uma sêca muito grande, tem os predadores naturais.  Então, tem os 

animais que comem roedores.  Cobra come roedor, outros bichos.  Então, ... a densidade de 

populações então, cai muito na época de grande sêca.  Isso é muito bom pra nós.  Agora, você 

sempre encontra nessas áreas, a população... Agora, havendo bons invernos e havendo boa é...  

alimen...comida...havendo um suprimento de comida bom, vai crescer desmesuradamente a 

população de roedor.  Porque é muito prolífico, o roedor.  Resultado, dalí, daqueles focos... aí, a 

peste começa a se espalhar pras zonas subjacentes.  Vai... e se espalha... e então você vê.  Se o 

foco é aqui, digamos, em Exú e Crato, ele vai andar em torno de 20, 30, 40 quilômetros, às vezes.  

E às vezes, não é por contiguidade, é per salto.  Às vezes é... são ... coisas que são levadas.... é... 

digamos, cestas com ... caroço de algodão... e leva a pulga... O próprio rato.  Então, ele pode ser 

transportado de uma área para outra.  Porque a ... expansão da peste pode ser por contiguidade, 

como uma mancha de óleo que se espalha, e ela pode pular, pode ser per salto.  E então, é o caso 

da estrada de ferro, que leva as coisas pra longe, né?  Pois bem.  Aí, na época de Barreto fazendo 

a peste, executando a Campanha de Peste, passou a ter outra... orientação e a coisa começou a ser 

feita com base na epidemiologia.  Agora... 

 

CF - O senhor podia, Dr. Celso, falar um pouco mais sobre essa estrutura dessas Delegacias 

Federais de Saúde?  Como é que elas funcionavam, quem trabalhava nessas Delegacias... 

 

CA - Bom a Delegacia tinha, resumidamente, o Delegado, sempre um sanitarista, que dizer, com 

uma visão global das doenças que ele... vai fazer e sob o ponto de vista de profilaxia.  Sempre o 

Delegado pensa mais em ...em evitar.  Agora, o Delegado de Saúde tem um grupo de médicos, que 

ele aciona.  Numa Delegacia importante como Recife, então... em Pernambuco, tinha o grupo de 

médicos de Serviço de Peste.  Era um verdadeiro Serviço. Então, eu estava lá trabalhando em 
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Caruarú, depois em Garanhuns... depois em Triunfo, Pesqueira... toda aquela área, nós fomos 

levando.  Agora, tinha médicos também, contratados pra lepra.  Pra bouba, viu...pra bouba... Pra 

tracoma... Então, as ordens... ou melhor, a orientação vinha da DOS, da Divisão de Organização 

Sanitária, que era o Barca Pelon - Amílcar Barca Pelon. Pois bem esse Amílcar Barca Pelon era 

um sanitarista de boa... boa ...cepa.  Amílcar é... realizava as coisas, mas não havia muito dinheiro.  

Então, o que é que se fazia, nós não... não jogávamos pro campo assim, os médicos...Que é que 

nós fazíamos?  Aproveitávamos as concentrações de população. Eu digo concentração, são os 

romeiros, por exemplo.  Os romeiros foram usados por...por nós, sanitaristas... muito!  As festas 

religiosas de Canindé, lá no ... no Ceará.  A de Juazeiro lá na... do Padre Cícero.  A... de...da.. 

Barra, de ... São João, não...como é ...( sinal de impaciência, com a língua)...essa do rio São 

Francisco, da gruta...Bom Jesus da Lapa... 

 

CF - Ah, sim... 

 

CA - Bom Jesus da Lapa foi a maior concentração que já se viu de... doente há 60 anos atrás, 70 

anos atrás.  Porque muitos doentes íam pra pedir esmola.  Era outro motivo, de... chegar lá... porque 

é a maior concentração, o pessoal daqueles municípios vizinhos... Vinha gente de Remanso, 

andava 30, 40 quilômetros pra chegar lá e ... e ficar arranchado debaixo de um...pé de umbú, pra 

pedir esmola.  Então, Bom Jesus da Lapa, levou muito médico pra fazer ... inquérito lá.  Por que?  

Porque já era uma amostra selecionada.  Aquele... depois da gente fazer os exames, diagnosticava 

e sabia de onde ele vinha, via a procedência.  Dalí, partia então, o inquérito para aquela área.  

Remanso... 

 

CF - Mas aí eram médicos...o médico... o senhor que trabalhava com a peste...o médico que 

trabalhava com a lepra... 

 

CA - Não, aí era diferente.  A peste é uma doença aguda, que mata e... o medo que a peste faz, 

atrai o... médico da saúde pública local, que dizer o diretor do Centro de Saúde.  Agora, as doenças 

que são insidiosas e que tem uma evolução lenta, essas é que são boas da gente...pegar.  Então, nós 

pegávamos bouba, o sujeito com uma porção de lesões típicas da bouba... pelos braços, pela 

perna...gongoza (?) que é uma complicação de bouba com leishmania, que dá... há uma...há uma 

destruição dos tecidos do nariz, não é... e a pessoa fica... há uma destruição completa, é mutilante... 

a gongoza, não é? É... bouba.  Então, a lepra, também se aparecia leproso, sabia.  Tracoma... 

Quanto médico era contratado em Recife, alguns iam até de graça.  Por exemplo, eu tenho um 

colega, Sílvio Paes Barreto, que a convite de Pelon, participou desses inquéritos em alguns lugares.  

Por que?  Espírito esportivo, tinha toda viagem de graça, tudo pago e ele, com espírito também de 

investigação, que ele estava querendo se tornar professor, então fazia esses inquéritos.  Sílvio Paes 

Barreto fez... 

 

CF - O senhor participou também, não é? 

 

CA - Desses inquéritos, não.  Eu só participei de peste. E quando entrei, já entrei... não, o tracoma 

foi depois. A minha participação em tracoma já foi uma ...uma consequência colateral do serviço 

de peste... 

 

WH - ...Do seu trabalho com peste... 
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CA - Bem, então esse caso...das reuniões... dessas, desses...não digo migrantes (risinho)... desses 

fanáticos... 

 

WH - Romeiros, né... 

 

CA - Romeiros, que íam pra aquelas festas religiosas... Esses locais eram os pontos onde nós íamos 

encontrar é... uma orientação para a disseminação das doenças na área. 

 

CF - E nessas situações, que dizer, havia aí uma colaboração integrada entre os médicos de várias 

especialidades, né... 

 

CA - Exatamente. 

 

CF - ...quer dizer, o médico estava lidando com tracoma, mas ele ía ajudar nos exames sobre bouba, 

né...eles íam juntos... 

 

CA - Era...era pelo seguinte.  Porque a DOS pegava tudo.  Pegava bouba, leishmania, tracoma...e 

esquistossomose.  Só aí, tem 4 importantes.  Então...  

 

CF - O médico não ficava só voltado pra uma atividade específica. 

 

CA - Não, na época, o inquérito era só inquérito. Não era... Não era pra lutar.  Agora, para fazer 

tratamento, eram os Postos.  A mentalidade... a orientação naquela época, era de tratar os doentes 

nos Postos.  Então, eu vi... muito... gente se tratando de bouba, fazendo tratamento contra a bouba, 

com astenobenzol(?) -914- injeção intravenosa, tinha que ser no Posto.  Agora, tinha dois motivos:  

uma - porque era lá o local indicado; segundo, porque é perigoso o sujeito fazer uma injeção... 

Podia ter um acidente... um choque anafilático, podia matar... como já houve casos de morte com 

injeção na veia, com o 914.  Agora... 

 

WH - Era uma injeção poderosa, não é? 

 

CA - Poderosíssima, mas também tinha seus riscos.  Principalmente... 

 

WH - O pessoal não gostava muito de usar, né?  Os médicos não gostavam muito de usar... 

 

CA - Não, eles... não havia essa restrição, não...Porque a turma... primeiro que as doses, a dosagem, 

era crescente.  Então, ele sentia a sensibilidade logo na primeira dose.  E fazia exames antes... vê 

se o rim, ver se tinha condição de suportar...o fígado, a parte... Então, havia essa preocupação.  

Mas...esses doentes, por exemplo, de tracoma.  Eram todos tratados no Posto.  E por que?  Porque 

grande... a grande maioria desses doentes, que procuravam o Posto, íam na época aguda do 

tracoma. Geralmente agravado pelo dordolhos (?), que é a conjuntivite epidêmica.  O tracoma é 

uma conjuntivite granulosa, aparentemente, aparentemente benigna, no princípio.  A dordolhos é 

uma conjuntivite é... epidêmica, devido a um outro germe, é um germe, é... o Coromix (?) é uma 

outra bactéria.  E ainda tinha outra doença de olho, que dava um olho muito vermelho assim, em 

volta e que no Ceará o povo chamava olho... olho em fita é... sapiranga.  O nome piranga é... de 



 
 

80 

 

vermelho mesmo é uma denominação indígena.  Sapiranga, olho vermelho, deu muito isso lá... no 

Crato, em Juazeiro, aquela zona... do Carirí, era o quartel general dessas doenças: tracoma, 

sapiranga e dordolhos.  Quando o dordolhos, que é uma doença aguda e mais ou menos epidêmica, 

mais ou menos, não, é epidêmica.  Quando dá, dá em todo mundo, em criança... é na época de 

inverno, uma época que tem muito mosquitinho, aquele mosquitinho miudinho, que não é 

mosquito não, é mosca, mesmo.  Porque eles não têm ferrão.  Eles lambem a secreção e transmitem 

pro outro. Eu comecei a me interessar por tracoma e ver o que era tracoma, ainda era do Serviço 

de Peste.  Quando eu trabalhava na peste, naquela zona lá do sertão do Carirí, eu visitava os postos 

de Tracoma.  De Barbalha, visitava o Posto de Tracoma de Exu, principalmente, que eu tinha um 

amigo lá, que era o chefe do Posto, e eles operavam.  Eu vi crianças de 1 ano, 2 anos de idade... a 

gente tirava assim... no rosto(?), aquelas... aquelas... mosquinhas...  

 

 

Fita 4 – Lado B 

 

 

WH - O nome era... 

 

CA - Essa mosquinha?  É... ipélatis... 

 

WH - Ipélatis...  

 

CA - Ipétalis.  O médico lá do Posto, que era muito meu amigo, quando ele passava lá ele me 

mostrava e ...assisti, também operações ... que eles faziam muito lá, as operações de re... de 

consertar a pálpebra, o tarso, que é o ... arcabouço da pálpebra, é uma parte meio cartilaginosa que 

ela vira... forma uma cicatriz de tal ordem, que os cílios começam a passar em cima da córnea. E 

com as infecções que ocorrem, termina evoluindo uma úlcera e... muita gente cegou totalmente ou 

parcialmente ou pelo menos comprometeu muito a sua... a sua visão... porque não teve tratamento.  

Então, criou essa... esse... essa sequela que se chama entrópio- triquíase - quer dizer, um 

encurvamento do tarso que é esse arcabouço aqui pro...pra pálpebra e os cílios começam a irritar.  

E uma coisa muito natural, que os sertanejos lá faziam, aqueles que tinham isso, era arrancar.  

Arranca e a coisa piora.  Porque quando vai nascendo, nasce mais duro... aqueles... 

 

CF - Machuca... 

 

CA - ...pelos, aqueles cílios.  E aí, começa a irritar ... vem a córnea, vem a úlcera, vem uma cicatriz 

que ...fica é... tapando a ... o raio luminoso não pode mais passar alí... 

 

WH - Fica cego. 

 

CA - Fica cego.  Quando não fica cego totalmente fica cego...economicamente, (risos) como 

diziam os ... os sanitaristas da OMS.  Porque não pode realizar nenhum trabalho que dê... ganho 

pra vida.  O sujeito tem que viver...é...um inválido. Uma pessoa que vai...   

 

WH - Mendigando... 
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CA - Exatamente.  E eu vi muito mendigo, muito sujeito pedindo esmola numa cuia de queijo, 

porque antigamente se vendia mais esse queijo de bola, esse de cuia, no Crato, em Exú e 

principalmente em Juazeiro.  Porque Juazeiro tinha a fama do Padre Cícero.  Eu via nas feiras de 

Juazeiro, o pessoal cantando, pedindo esmola e cantando... aquelas toadas lentas assim... 

igualzinho ao   baião de Luiz Gonzaga.  Porque Luiz Gonzaga é de lá.  E aquilo ficou no ouvido 

dele... essas... cantigas... essas cantigas de Luiz Gonzaga tem um... longínquo daquelas cantigas 

de cego pedindo esmola nas feiras.  Muito tracomatoso não é, cantou ...sem saber,o baião ou pelo 

menos... aquela frase musical que dá pra fazer o baião.  O ritmo do baião, vem daí. Luiz Gonzaga, 

é de lá e aproveitou é... um ritmo... 

 

CF -   Dr. Celso, pra gente não perder aqui, que eu estou querendo entender algumas coisas.  O 

senhor estava citando esses exemplos aí, falando do Posto de Tracoma.  Isso era um Posto de 

Saúde, que atendia só tracoma... 

 

CA - Não, não, não... era só especializado.  Só especializado...às vezes, quando o Posto era do 

estado e tinha... ambiente físico, que desse pra botar uma sala com uma... aparelhagem...um 

equipamento pra tracoma, aí, funcionava dentro do mesmo Posto... quando não, era um Posto 

especializado mesmo. 

 

CF - Mas aí...esse Posto era subordinado à Delegacia Federal de Saúde...? 

 

CA - Era subordinado, era dirigido pela DOS.  Porque eram 37... no Brasil todo, durante alguns 

anos.  Foram crescendo...crescendo... Quando eu peguei a Campanha de Tracoma, havia 37... 

postos... 

 

WH - Posto só pra tracoma... 

 

CA - Mas Posto só... fixo, não andava...Aí, foi a grande mudança que nós fizemos... A Campanha 

que era antes toda ela, de tratamento em Posto fixo, passou a ser feita em tratamento dinâmico.  

Quer dizer, o guarda era treinado, levava o material pro campo, preparando uma ficha domiciliar.  

Por que?  Porque a doença, é uma doença que não é...é... uma doença familiar.  Quando você tem 

um indivíduo com tracoma, geralmente todas as outras pessoas pegam.  É muito difícil você 

encontrar... numa casa da zona rural... agora não, porque já praticamente se reduziu... 

 

WH - É... que nem conjuntivite, né... 

 

CA - Pois é.  Pega tudo... Agora, tracoma, não dá logo aquela explosão porque é... insidioso, é 

lento... não chama atenção logo no princípio, não.  Agora, quando acontece que tem uma descarga 

de tracoma... do vírus de tracoma, numa casa e vem uma epidemia de ... dordolhos...aquela... 

aquele outro vírus epidêmico, aí a porta de entrada está escancarada.  E aí, o tracoma toma conta.  

E o que é que acontece? Pra cada folículo, olha, desse tamanho, cobre toda a conjuntiva.  Depois, 

o vírus tem uma coisa curiosíssima ... ele determina uma neoformação vascular que cresce de cima 

pra baixo e forma o que eles chamam “pannus” - “pannus”, em latim.  “Pannus” é uma cobertura 

de vasos ouviu, com uma infiltração linfoide, de modo que fica aquilo meio esbranquiçado, 

cobrindo assim feito uma ... como se fosse uma ...cortina descendo.  E aí... você vê, o tracoma 

nessa fase aguda...flórido...né... flórido.  Esse tracoma... evolui, geralmente para deixar sequelas.  
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Porque não tem tratamento viu, não tem tratamento.  Agora, tem muito tracoma que cura 

espontaneamente.  Quando o indivíduo não pega uma carga maior e depois... uma infecção mais 

maciça, ou não tem ... conjuntivites superpostas, que o que estraga mais o tracoma, é exatamente 

a superposição de ...dessas conjuntivites agudas.  Aí então ... Agora... 

 

WH - Mas aí o senhor estava dizendo, que aí vocês adaptaram toda uma... uma visão da ... do 

contágio da doença, para a estrutura dos Postos, e para o tratamento dessa doença... 

 

CA - Não, mas isso foi muito simples... 

 

WH - Mas isso foi depois, né... foi muitos anos depois... 

 

CA - Não, foi muito anos, pelo seguinte.  Que eu comecei a trabalhar em tracoma, depois que eu 

fui chamado aqui pro Rio... eu tinha já tudo arquitetado... 

 

WH - Isso foi o que...a década de 50?... 

 

CA - ...56.  Mas antes disso eu estava acostumado a ver operação lá... via esses casos de crianças 

com ... ipélatis...aquela mosquinha... 

 

WH - Mas foi praticamente 20 anos depois que se mudou...toda a parte de profilaxia e controle...do 

tracoma. 

 

CA - Então eu digo, por que nós não vamos procurar os focos, as unidades epidemiológicas 

perigosas, que são as... as famílias.  Então, vamos treinar os guardas. Tá aqui, uma ficha familiar 

pra se fazer o que?  Registra o dono da casa, o nome, o nome de todas as pessoas e uma chave 

aqui, com os diferentes sinais de tracoma que vão sendo... anotados a cada visita que se faça.  E... 

no verso, o registro estatístico de toda aquela atividade. Então...e o ...remédio e as pomadas que 

foram oferecidas.  A princípio até se fez também, com sulfa.  Mas a sulfa, eu vi imediatamente 

que não ía dar certo.  Porque, melhorou um pouquinho, eles botavam fora... a sulfa porque são 

medicamentos que precisa tomar muitos comprimidos.  E a pomada não faz mal, não dói, fácil de 

colocar e dá um resultado ótimo.  Tão bom, que eles usam no olho e quando tem um animal de 

estimação com uma ferida, eles colocam a pomada.  Isso eu vi lá. (Risos). 

 

CF - Dr. Celso, mas nessa época, já existiam, não trabalhavam nas Delegacias de Saúde, não 

trabalhavam enfermeiras também, que faziam também visitas...e eles chamavam de enfermeiras 

visitadoras? 

 

CA - Ah, bom... Isso aí é outro aspecto, isso aí é exatamente o que os sanitaristas que vieram na 

primeira geração trouxeram... as visitadoras sanitárias... as enfermeiras de saúde pública.  Isso era 

a base do trabalho de saúde pública na América.  Mas lá, é rico.  A enfermeira...visitadora...era pra 

fazer o acompanhamento do doente, em sua própria residência. 

 

CF - E isso existia, nessa época, lá? 

 

CA - Não, não.  Existia só nas cidades.  No interior... não existia... 
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CF - Só nas capitais... 

 

 

CA - Só nas capitais, e olhe lá! (ri) E olhe lá! 

 

CF - Mas o trabalho delas era subordinado à Delegacia Federal de Saúde, era... 

 

CA -   Não, essas enfermeiras... As de alto padrão, faziam cursos, orientavam, era mais a parte 

normativa.  A execução, era do Estado. Das enfermeiras do Estado.  Essas enfermeiras começaram 

aqui ná época de...  de Carlos Chagas, tanto que ele criou a ... 

 

WH - A Escola Ana Nery. 

 

CA - ... Ana Nery.  Agora, isso é o tipo da estrutura de saúde que se presta pra zona urbana.  Pra 

zona rural, tem que ser dinâmico... 

 

WH - ...Aí é mais guarda sanitário, não é... 

 

CA - Mais guarda sanitário.   

 

WH - Esse pessoal alí... já que nós estamos falando em especialidades, né... como era o treinamento 

desses guardas sanitários... Era o que? era normalmente... daonde é que eles vinham... 

 

CA - Não.  A primeira coisa.  A seleção.  Nós selecionávamos os guardas pela idade, ouviu... 

Nunca antes de 20 anos, 22... gente nova, mas nunca novo demais.  E também idade acima de 35 

anos, não podia.  Por que? Porque o trabalho é muito duro na zona rural.  É andar a cavalo, andar 

a pé, né... passar a semana inteirinha fora pra chegar no fim da semana pra ir pra casa (som de 

buzina de automóvel ao fundo).  Você vê, o indivíduo vai, passa um, dois, três, quatro, cinco anos, 

casa, aí já vem a complicação.  Tem a família, tem o filho, já não quer mais ser transferido de um 

distrito pro outro... não é... Isso já é problema que o administrador sanitário é que vai ter que 

resolver.  É a questão da estrutura dos grupos de guardas sanitários treinados.  Agora, o treinamento 

era o seguinte:  todo guarda tem que saber ler, escrever e fazer as quatro operações.  Isso não tenha 

dúvida. 

 

WH - Matemáticas, né... 

 

CA - As quatro... soma, subtração... tem que ser. As quatro operações. Porque tem que escrever, 

tem que fazer a parte estatística e tal.  Agora, eles eram treinados para... treinados por nós mesmos.  

No campo.  Então, levava... antigamente, não tinha a... na peste, não havia as bombas de cianogás, 

não havia...lança-chamas, não havia nada disso, não é? Os guardas de malária não tinham as 

bombas de...de... aspersão, de...inseticidas, então... o treinamento era muito rudimentar.  Era 

colocar - na parte de peste, vou falar só sobre a parte de peste - colocar as iscas raticidas, nos 

lugares estratégicos.  Então, nós acompanhávamos os guardas, o guarda e o guarda-chefe já 

habituado, já treinado e dizíamos como deve ser feito e como deve registrar o lugar... na cozinha... 

na ... nos quartos, na sala, não é?  Se tem ou não tocas de rato, tem... tudo isso tem que ser registrado 
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e... nas costas desse boletim tem um mapa com os pontos cardeais e a localização dos sítios 

vizinhos, porque a nossa área de trabalho, são 6 quilômetros de raio do ponto ...é... Então alí, é a 

ficha de localidade.  Essa ficha de localidade, nós fazíamos aquilo de tal maneira bem feito, que 

nem o IBGE tinha um levantamento de população ... Porque a gente sabia quantas pessoas 

moravam em cada casa e a distância em relação à sede do município.  Se tinha ou não estrada de 

rodagem, se tinha ou não estrada carroçável ou era puramente caminho.  Tudo isso era registrado 

na ficha de localidade.  Essa ficha está aí...tem.... se quiser pode ver aí... deve ter lá na...Se não 

tocaram fogo... 

 

CF - Aonde, Dr. Celso? 

 

CA - Lá, na SUCAM.  Na SUCAM. 

 

CF - Ah, mas aí, quer dizer, então o treinamento desse guardas sanitários era feito pelos próprios 

médicos...e pelo guarda-chefe. 

 

CA - Médico e guarda-chefe.  É, porque o guarda-chefe... 

 

WH - Na prática, né, ele aprendia indo lá e fazendo. 

 

CA - Exato. E quanta coisa dessa interação de conhecimento ou de atividades do médico no campo, 

com o guarda.  Eu, por exemplo....eu já tou pulando, podia contar isso depois...da parte de..., mas 

vou dizer essa.  Eu recebia, por exemplo, sujestão muito boa e aproveitava. Uma das melhores 

sugestões que eu tive, foi de um guarda-chefe, quando nós estávamos na epidemia de ...Águas 

Belas... 

 

WH - Aí era a peste... 

 

CA - Era peste, peste.  Então, o... José Ribeiro Belo viu... eu exasperado... Porque naquela época, 

a gente botava água pro rato sair e tapava com uma argamaça de cimento.  Mas, não adianta nada 

disso numa casa de taipa e com o chão que não é impermeabilizado, ele faz um outro buraco ali 

pertinho.  Então, colocava a isca e o rato não comia e... dois dias depois, a gente via o rato... abria 

o buraco e ... continuava.  Ele aí teve uma idéia, disse: “Doutor, vamos fazer uma coisa, vamos 

botar carbureto nisso aqui e tocar fogo” ... Eu aceitei imediatamente. Porque quebrava as pedrinhas 

de carbureto, carbonato de cálcio, botava aquelas pedras miudinhas lá prá dentro - abria um pouco 

com um pedaço de pau - botava água e quando começava a chiar, que dizer dissolvendo, porque 

ela é muito grossa, né, aí a gente tapa...  E aquele gás se infiltra por dentro da galeria, né...da 

galeria... quando se passava assim, uns poucos minutos que ... shhhh... aquele chiado ... aí, 

destampava e botava uma mecha com fogo e dava uma explosão (riso).  Aí, matava rato que era 

uma beleza.  Agora, perigoso, né, porque podia haver incêndio. E porque houve um incêndio não 

provocado pelo carbureto... houve um incêndio até muito sério, em Águas Belas na... no armazém 

de algodão de Gerson Maranhão, que era o dono, um fazendeiro rico que tinha lá e que depois foi 

até eleito deputado.  Gerson Maranhão, que era até meu amigo, meu camarada, perdeu um 

armazém inteirinho que estava estocado de algodão lá.  Porque um menino pegou um candieiro de 

querosene e entrou naquela rua de fardos de algodão, pra pegar um galo de campina que tinha 
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fugido.  O... a... ave entrou, ficou e ele, quando viu, soltou o candieiro no lugar e correu pra pegar.  

Foi a hora que derramou o querosene com o coisa e... 

 

CF - ...Queimou tudo. 

 

CA - Queimou tudo. 

 

CF - O senhor conta isso no livro, né?   

 

CA - Eu conto isso no livro.  Essas coisas que me deixaram... eu tenho que contar... 

 

CF - Lógico. 

 

CA - Agora, esse caso, me fez tirar esse...carbureto e não usei mais.   Mas aí eu já tive uma outra 

sugestão, aí não foi uma sugestão, foi uma observação.  Eu tava fazendo um inquérito sobre silos 

em Garanhuns.  Porque nós estávamos numa campanha de promover a construção de silos em 

Garanhuns, em Arapiraca, em Palmeiras, em toda parte a gente fez isso. 

 

WH - Esses silos era pra que, pra guardar... 

 

CA - Pra guardar milho, principalmente, feijão... era estocar o grão.   

 

WH - Sim, mas o que é que isso tem a ver ... eram pra não entrar ratos... 

 

CA - Pra... rato... o rato vai atrás do milho e depois, quando o silo não é bem feito, eles tiram 

aquele...aquele tampão e sempre derrama e fica... pelo chão. É, o rato vai lá. 

 

WH - Claro... 

 

CA - Então, eu estava reclamando isso e falando. Isso em Garanhuns...aí o cidadão falou: “Ah, 

doutor, aqui no meu silos, não tem nada porque é tudo imunizado.” Eu digo: “Como imunizado?”  

Ele disse: “Porque nem feijão dá caruncho, nem milho dá caruncho, ...nada...”  Eu digo: “Como 

não dá?”   Ele disse: “Eu boto bisulfureto de carbono.” É uma substância tóxica e é um inseticida, 

não deixa de ser.  É muito...mata tudo.  Líquido e é difusível...põe, ele evapora ...Eu aí, comprei 

uma lata e levei pra Águas Belas e usei.  Foi ótimo.  Passamos mais de 2 anos usando bisulfureto 

de carbono, até que chegou o cianogás.  O precursor do cianogás lá, foi o bisulfureto de carbono. 

Péssimo de cheiro, um cheiro horroroso..._ 

 

WH - E não contaminava os alimentos, não? 

 

CA - Não.  Quem usava isso não era eu, na parte de alimento não.  Eu usava no buraco de rato.  

Quem botava nos alimentos era um dos donos lá...botava uma colherinha no... no silo.  Depois que 

passava, digamos, um dia com aquilo alí, ele abria, varria tirava de qualquer maneira tudo e depois 

enchia ... Ele não tinha um caruncho. Porque aquilo, basta ficar um só , que daqui a pouco está 

cheio, né?  Então, aquilo me sugeriu, usar o bisulfureto de carbono.   Depois, acabamos com o 

sulfureto, tirou... ficamos só no...no cianogás que é o gás cianídrico. 
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CF - Doutor Celso, voltando aos guardas sanitários, ainda... 

 

CA - Vamos lá... 

 

CF - Esse treinamento existia também nas outras...atividades, também? 

 

CA - Nas outras atividades.  Tudo...cada guarda... 

 

CF - Sempre os médicos especialistas de cada doença treinavam... 

 

CA - Cada guarda ... cada Campanha com os seus guardas, eram treinados ...Faziam uma espécie 

de aula, né?  Tinha...tinha os médicos com 40 alunos guardas-chefes e os guardas-chefes 

também ... passavam... 

 

CF - Mas agora, mas aí, quer dizer que ... é como se de repente, os guardas sanitários, então, eles 

eram preparados pra atuar num determinado tipo de doença, no combate a uma determinada 

doença ... 

 

CA - Exatamente, cada um... 

 

CF - Quer dizer, um guarda treinado pra peste... 

 

CA - ...Era só peste.  Cada...era específico.  O guarda de malária era treinado na malária e peste... 

Agora, sabe qual era o treinamento melhor depois de uma formação teórica... e tal?  Era juntar o 

guarda pra aí observar o trabalho do que ía na área.  Então, eles que acompanhavam... esse é que 

era o treinamento.  Havia um período de, no mínimo um mês, que eles passavam... O sujeito ía 

acompanhado, pra depois ele ficar sozinho e inspecionado pelo guarda-chefe... e pelo inspetor.  

Então, o guarda ía observando tudo, como fazia o registro nas fichas, como preenchia a ...ficha de 

localidade, como preparava a solução de ... a solução não, a emulsão de sabão e querosene... 

Porque antigamente não havia inseticida, era emulsão de sabão e querosene, que a gente fazia.  

Então, eles observavam como era. Quando eles raspavam o sabão, aquelas barras de sabão grande, 

amarelo, raspavam aquilo numa lata de... gasolina, que a gente só andava com lata de gasolina no 

automóvel.  Perigoso.  Depois botava um pouco dágua, quando ficava aquela (?) assim e aí, 

acrescentava o querosene, pra depois, então, botar num regador e sair molhando a casa inteirinha 

e rescendendo o cheiro de querosene.  Isso era o grande inseticida que a gente tinha naquela época.  

E uma bomba de fleet para ... na ocasião de...para fazer a... pulverizar o... nebulizar o fleet junto 

ao doente na hora do exame.  E as pulgas pulando alí, né?  (risos) 

 

CF - Dr. Celso, e os engenheiros... Existiam engenheiros sanitários já nessa época... 

 

CA - Bom, engenheiro sanitário já é outra... Também tinha engenheiro sanitário, principalmente 

na malária.  Por que?  Porque nós usávamos engenheiro na parte de...drenagem.  Principalmente, 

drenagem, viu?  Porque na época que eu comecei a trabalhar, e a época heróica, vamos dizer assim, 

da saúde pública...eu chamo a época heróica era a época em que nós trabalhávamos e tínhamos os 

recursos, os mais precários.  Mas nessa época, a campanha de malária era feita principalmente com 
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drenagem dos alagados, e usavam o verde de Paris, que era uma substância que matava as 

larvas...viu? 

 

WH - ...As larvas, né... 

 

CA - Então isso, antes da Guerra, quando a Guerra começou, aumentou o número de engenheiros 

lá, pra malária. Por que?  Por causa da base aérea de...Pernambuco.  Então, nós tínhamos lá um 

número bem razoável de engenheiros que viajavam de Recife, íam pra Natal, íam pra Paraíba, pro 

Ceará e... Alagoas... 

 

CF - Mas todos trabalhavam só na malária. 

 

CA - Esses engenheiros, só na malária.  Agora, depois, a Campanha evoluiu pra outras 

Campanhas...evoluíram.  E nós, então, pedimos a ajuda de engenheiros sanitaristas, pra que?  Aí 

era pra questão da higiene da habitação.  Tipo de habitação mais... econômico, na construção, não 

é?  E ... a parte de engenharia sanitária também nas fossas.  Que tipo de fossa mais barata, mais 

simples, pra usar na...na zona ...na zona rural ... E também tipos de lavanderia ...Porque...são 

problemas que surgem... e que a gente tem que equacionar.  De que maneira nós vamos resolver? 

E aí fazia tentativas.  Então, lá em Recife por exemplo, nós temos uma área... agora mudando um 

pouco pra esquistossomose.  Eu era ainda da peste, mas trabalhava com... vendo... Porque havia 

uma aproximação muito grande entre esses sanitaristas.  Frederico Simões Barbosa.  Ele tinha uma 

área lá perto de Recife, chamada Pontezinha, que era um foco de esquistossomose.  Por que?  Era 

um rio de vazão lenta, mas muito procurado pela população alí de Pontezinha, pra lavar roupa, né, 

tomar banho e tal.  Então, foi feito um projeto: construção de chafarizes, pra evitar de tirar água 

do rio, só tira do chafariz alí.  Então, poço com água limpa.  Chafariz, com água limpa.  Lavanderia, 

pro pessoal em vez de lavar no rio,ir lavar na lavanderia, não é?  Banheiro, em vez de tomar banho 

no rio tomar banho no banheiro.  Então eram...são... práticas pra afastar o indivíduo do rio onde 

tem os caramujos transmissores de... de cercária.  Evitar tanto quanto possível que eles sejam 

infectados nos rios.  Então, as lavadeiras, todas tomavam banho alí e levavam água pra casa quando 

queriam.    E isso foi feito e observado durante anos, porque isso não é de um dia pro outro não, 

né?  Agora, ao mesmo tempo que... se observou o seguinte:  O grupo que tomava remédio...para... 

o específico pra... evidente que vai diminuir a carga de miracídios que vai dos ovos pra .... nas 

fezes que vai... pro rio.  Mas mesmo os indivíduos sem tomar remédio...baixa a...na população.  A 

longo prazo...você observando a longo prazo, verifica que uma...localidade, uma comunidade que 

dispuser de ...lavanderia... e essas coisas que eu acabei de dizer, elas têm toda a chance de não 

pegar esquistossomose e então, há uma tendência a cair e então, isso já vem orientando que o 

saneamento básico que é a ...a grande luta contra a esquistossomose é o saneamento básico. 

 

WH - Só contra (?) a esquistossomose, né, que a partir da década de 60, já há todo um discurso de 

saneamento, da condição de pobreza... 

 

CA - Ora, mas depois de verdadeiros congressos, a gente mostrando com exemplos, com 

fotografias, com estatísticas da área estudada, não houve continuidade...Foi uma das grandes 

frustrações nossa, foi essa... na esquistossomose.  Porque eu comecei a trabalhar a esquistossomose 

quando fui diretor da divisão de profilaxia do DENERU.   Aí, nós escolhemos áreas em diferentes 

estados e comparamos as respostas aos programas realizados, pra depois estabelecer a metodologia 
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para a luta da Campanha de Esquistossomose.  Então, nós pegamos uma área em Fordlândia, 

absolutamente isolada, que não entrava ninguém, não saía ninguém, uma população totalmente ... 

quer dizer...cercada alí na mata né, lá nas margens do Tapajós.  Associada ao Prata, pegamos 

Catinga do Moura, naquela área. Associada ao Frederico Simões Barbosa, pegamos três áreas que 

ele estudou.  Uma, foi em Pontezinha.  Outra foi em Água Preta, onde eu nasci.  Ele fez um estudo 

de longo prazo.  Então ele ía acompanhando a população, fazendo exames, repetindo exames e 

verificou que depois de 7 ou 8 anos, não havendo tratamento, a tendência é pra esquistossomose 

grave...esquistossomose grave.  Agora, a outra área que ele estudou foi em São Lourenço da Mata 

não é, sobre a questão da limpeza das margens do rio, diminuindo a comida do...dos caramujos... 

Porque, tirando aqueles ...aquele plancton que tem... plancton, não, tirando aquelas ... aquelas ervas 

que tem alí, aqueles... nas margens do rio... Primeiro, aumenta o fluxo.  A vazão da água corre 

mais depressa e não tendo substância alimentar para aqueles caramujos, diminui.  

 

CF - Eles ficam exatamente alí, nas margens... 

 

CA - É, ficam esperando.  E usar peixe que come... 

CFWH - Caramujo. 

 

CA - Caramujo e que come a comida do caramujo, também. A tilápia.  A tilápia é ...tem uma (?) 

alí que come o peixe, que come o ... 

 

WH - O senhor ía fechar porque tudo isso era uma grande frustração, que os senhores fizeram... 

 

CA - Não, porque depois de tudo isso, a gente vem acompanhando ano a ano.  Em 70, veja só, só 

em 70, nós fizemos, então, esse Congresso.  Segundo Simpósio de Esquistossomose 

em...promovido aliás, pelo Prata, lá em Salvador.  E aí então, foi quando entrou esse projeto, entrou 

essa sugestão.  Tratamentos coletivos em áreas altamente infectadas...coletivos.  O maior número 

de tratamentos...por que?  Porque já se dispunha de uma... 

 

WH - De uma aparelhagem... 

 

CA - ...de um remédio, de uma terapêutica eficaz. e não tóxica, ou menos tóxica vamos dizer, que 

é a oxani...(?).  Muito bem.  Segundo, fazia parte do saneamento básico.  Agora, na parte de 

saneamento básico, nós damos em todos esses erros... Era pra que? Pra se fazer então, projetos a 

médio e a longo prazo, nas usinas. A maior concentração de população com esquistossomose, está 

nas usinas de açúcar.  É aquilo que eu já mostrei a vocês né, 10 anos depois, um ministro, nem era 

da saúde, dá uma entrevista bombástica, dizendo “Fiquei horrorizado com as condições 

infraumanas da população de... trabalhadores na zona de açúcar de Pernambuco... as casas..” 

assim, assado.  Ora, meu Deus do Céu e isso é desde 70 que a gente vinha lutando.  Em 80 ele 

disse isso.  Em 90 agora, tá do mesmo jeito.  Não houve nada de projeto, não houve uma política 

para a melhoria habitacional.  Apesar de se dizer... de se dar todas as indicações.  Agora, veja só.  

Isso foi em 70.  Em 71, um médico, lá em Londrina que é pau-de-arara também, lá do Piauí, 

Dalton ...Dalton Paranaguá - tem esse nome Paranaguá, mas ele não é de Curitiba, não é de lá, é 

de ... do Piauí.  Esse médico se tornou prefeito e... então, tivemos condição de fazer esse trabalho.  

Fui lá várias vezes.  Então, a nossa parte, era essa de...epidemiologia.  Então, mostramos os 

caramujos que eram Glabrata, a pior espécie pra transmissão, a mais infestável. Segundo nós 
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faziamos a destruição durante algum tempo só, desse caramujo com Bayrocid.  Terceiro, ele 

construiria as casas.  

 

 

Fita 5 – Lado A 

 

 

WH - Pode continuar...O Sr. dizia que os senhores fizeram com... 

 

CA - Ah, sim.  Esse Simpósio de 70, em que estava...está nos anais...vocês podem pegar os anais 

desse Simpósio de 1970. Tudo indicado sob o ponto de vista de higiene da habitação, como deve 

ser feito, os recursos onde...onde devem ser captados, não é... como a solução única para a 

esquistossomose.  Isso foi feito em Londrina e o Dalton Paranaguá, que era prefeito e era médico, 

em combinação com o INERU, que era o Instituto Nacional de Endemias Rurais ...Nesse tempo 

eu já estava como diretor... aí fizemos a parte de tratamento de doente de tratamento de caramujo 

e... ele promoveu, conseguiu recursos para a construção das casas e erradicou três favelas que eram 

foco de esquistossomose:  Pindorama e mais duas que eu não me recordo agora o nome. Mas as 

publicações que nós temos aí, podem mostrar, né?  Inclusive eu usei muito fotografias e slides para 

as aulas posteriores que nós continuamos aqui na Escola de Saúde, mostrando a excelência desse 

trabalho.  Agora, precisa ter coragem pra fazer uma coisa dessas, não é.  E saber a... a hora 

oportuna.  E a hora era essa.  Ele como prefeito conseguiu levantar recursos para a parte de 

saneamento básico, construindo as casas... e ainda fez mais. Fez como uma sugestão de fazer um 

centro comunitário que é uma escola, onde se faz não só a parte de...de ensino, mas principalmente 

ponto de reunião para imunizações, uma série de... educação sanitária... etc.  Isso em Londrina, 

1971.  Um ano depois. 

 

WH - Foi uma experiência bem sucedida daquilo que poderia ser feito... 

 

CA - Daquilo que foi...e daquilo que foi sugerido em 70, naquele Simpósio de...Agora, isso não 

evoluiu de uma hora pra outra, não.  Isso vem de longa data.  Em 1956 se fez uma experiência 

muito boa em Varjão e Mandacarú, na Paraíba.  Lá foi somente construção de fossa.  Todo mundo 

construindo fossa, com a participação da... o que é o melhor, não é? Porque educação sanitária não 

é só o sujeito chegar e distribuir prospecto...não.  É que a pessoa entre na... participe do... 

 

WH - Conscientizar a população. 

 

CA - É, exato.  Aí, tive...Então, lá em Varjão, Mandacarú, se fez isso.  Em Minas Gerais também 

se fez um ... Planaltina, se fez um programa de higiene da habitação.  Aí, já pra Chagas.  Já foi 

diferente lá... a conotação... 

 

WH - Fundamental, né? 

 

CA - ...era outra, era mais pra questão da melhoria da casa pra evitar a criação de barbeiro.  Se fez 

isso lá em... 
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WH - Quer dizer que no fundo o que falta é vontade política, não é?  A gente vê que o 

conhecimento tá aí... 

 

CA - Exatamente e continuidade ... e continuidade.  Há frustração maior do que o programa de 

Chagas, que foi...  que evoluiu depois de três grandes reuniões de análises dos dados e da... da 

observação do que tinha sido feito antes...e do que tinha sido projetado pra ser analisado depois.  

Porque em 61 fizemos a primeira reunião aqui.  A segunda, em Minas Gerais e a terceira foi lá 

em ...Paraná, em Curitiba.  E... com ida ao campo, mostrando as coisas, mostrando as áreas 

trabalhadas.  Pois bem, depois de ...ser realizado, de ser escrito um programa para sete anos....é... 

visando a destriatomização com inseticida num período de 4 anos e a continuidade dos outros 3 

anos para política habitacional. Gastando não mais dinheiro em inseticida, digamos, somente 20% 

e depois passando esse dinheiro para... 

 

WH - Quer dizer, não é um problema de recurso, não é? 

 

CA - Não, é questão de... de controlar, sabe... e de haver continuidade.  Porque um programa como 

esse, se não houver continuidade ele se perde.  Porque você pode conseguir, depois de realizar um 

trabalho desse, de desinsetização, você tira os triatomídeos todos, muito bem, mas se abandonar a 

área, dentro de...se não houver vigilância entomológica, você dentro de mais 4, 5 anos, vai 

repovoar... vai repovoar.  Então, não adianta.  É preciso  que haja continuidade 

principalmente na...na parte de construção de casas com paredes rebocadas.  E aí, então, a solução 

é essa.  O tratamento, até hoje não se tem tratamento eficaz pra doença de Chagas.  É... uma espécie 

de hobby de cientista, fazer essas... experiências e tal... Tem efeitos, ou melhor, tem vantagens 

colaterais, porque aí a pessoa numa... numa experiência dessas, vai adquirir uma série de 

conhecimentos que podem ser utilizados depois.  Mas especificamente pra Chagas, até hoje não 

sai da... desse... essas substâncias... nitrofurona...e... Não se conseguiu ainda uma... um radical que 

mate o tripanossoma na fase ... na fase... amastigoto, quer dizer, que não tenha... que não seja 

completo. Aquela fase celular, que o bicho...é... leishmania... a fase de leishmania.  Ele não tem 

aqueles cílios e nessa fase de leishmania, é a pior porque ele se localiza no músculo cardíaco ou 

no músculo liso do... do esôfago, do intestino, criando os megas e... pronto. 

 

WH - Tentaram até vacina não é, contra Chagas... 

 

CA - É, a vacina ... a vacina é realmente muito boa, a gente vê isso em bicho pequeno.  Os vírus...as 

melhores vacinas são de vírus.  Mas num bicho grande, que tem uma enormidade ...é preciso isolar 

o fator imunogênico.  É uma ... uma luta pra conseguir isolar ...o fator imunogênico num bicho 

grande, complexo, cheio de organelas, não é... de modo que isso fica ... Os cientistas vivem 

trabalhando.  Já estamos desde 1909 até agora.  
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Data: 08/04/1994 

 

 

Fita 5 - Lado B 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 08 de abril de 1984 (?) e é a terceira entrevista com o Dr. Celso Arcoverde 

de Freitas.   

 

CF - Bom, vamos lá.  Doutor Celso, nós vamos voltar então, um pouquinho no tempo, de onde a 

gente tinha parado (risinhos) e ... pra gente conversar um pouco sobre a estrutura administrativa 

na área da saúde nessa época, não é?  A primeira coisa que eu queria conversar com o senhor, era 

sobre a criação do Ministério.  O Ministério da Educação e Saúde foi criado em 1930, no finalzinho 

de 1930, né?  Logo que o Getúlio assumiu o governo. E eu queria saber, nessa época o senhor 

estava na faculdade já, de Medicina, né?  E isso teve alguma repercussão, alguma discussão, sobre 

essa criação, do Ministério, um ministério ligado à área de saúde, especificamente nessa época? ... 

Na Faculdade... na área de saúde... entre os médicos, os estudantes...? 

 

CA - Deve ter havido...  e grande!   Inclusive no corpo docente da Escola de Medicina.  Mas 

naquela época, o grupo de estudantes não deve ter participado muito disso.  A repercussão maior 

foi exatamente para o corpo docente, o conselho...da Escola de Medicina.  E o diretor 

particularmente, teve grande...preocupação com isso, porque foi várias vezes, viajou várias vezes 

ao Rio de Janeiro... Otávio de Freitas, que foi o fundador da Escola...pra conseguir a equiparação 

da Escola, a oficialização, aliás, a oficialização da Escola de Medicina às demais escolas do país.  

E isso ele conseguiu.  Ele conseguiu, aliás antes de 30... ele conseguiu isso em 1928... 

 

CF - Sei... 

 

CA - ...aqui no Rio de Janeiro, na época em que... estava ainda vivo, naquela época Miguel Couto, 

e foi quem fez uma grande manifestação a ele...e tal.  E Carlos Chagas também.  Agora, na década 

de 30... eu posso dar uma informação assim de memória, melhor, a partir de...a partir de 38.  Porque 

nesta época, eu estava em São Paulo, eu era clín... era médico clínico, fui pra São Paulo e passei 

de 36... fins de 36 até início de 38 lá em São Paulo.  E vim pra cá, pra Pernambuco, porque atendi 

ao chamado da minha família.  A minha família insistentemente pedia pra eu voltar e tal...e era 

um... foi um dos fatores que determinou a minha volta.  Agora, o que deflagrou mesmo, o que 

detonou a minha... o meu regresso foi a ... eu testemunhar a falta de assistência aos ...paus-de 

arara...paus-de arara não, os cabeças-chatas, não existia essa expressão pau de arara, naquela 

época.  Eram os cabeças-chatas.  Porque eu identifiquei um problema, era o problema das 

migrações.  Ninguém ...dava importância aos...à migração nortista, nordestina.  Só em 38 eu vi 

num jornal, dos Diários Associados, uma referência da necessidade de se olhar também para os 

migrantes nordestinos, feita pelo diretor do Serviço de Migração e Colonização.  O nome era... o 

nome dele era...  Dulfe (?) Pinheiro Machado. Era um ...gaúcho, Dulf Pinheiro Machado.  Ele 

declarou abertamente que havia necessidade de se proteger também os... nortistas que íam pra lá.  

Essa grande força de trabalho que se deslocava de Pernambuco pra lá, não tinha apoio e ...foi isso 

que eu vi.  Chegavam lá sem nenhuma informação, em pleno inverno, íam sofrer as consequências 

do clima como pneumonias etc, morte de filhos.  Tudo isso eu presenciei lá.  E... a contrapartida 



 
 

92 

 

favorável para a colonização japonesa.  Porque...ah... e com uma condição...uma consequência:  a 

japonesa... é... nós estávamos alertados por Miguel Couto, na época... Miguel Couto fez um projeto 

para controlar a migração japonesa.  Porque naquela época ele...diziam mesmo, era o perigo 

amarelo.  Porque os japoneses vinham em grandes é... proporções...em grandes...é... lotes de 

migrantes praqui, ultrapassando em muito a percentagem estabelecida pela migração.  Então, 

dentro de pouco tempo, eles íam ter um aumento de...de...de elementos estrangeiros aqui, enorme.  

E já naquela época, nós estávamos vendo as ligações não é, do que se chamava o eixo Tóquio-

Roma-Berlim.  Que foi a época que precedeu a Segunda Guerra Mundial. E Miguel Couto fez 

discursos né, chamando atenção pra migração nipônica, que já era muito elevada aqui no Brasil 

desde o início do século.  Antes, não.  Os... os japoneses vieram praqui ...no início do século. E... 

principalmente dobrou depois da Primeira Grande Guerra...depois da Primeira Grande Guerra.  

Eles vieram no início do século a princípio numa migração mais ou menos moderada.  E cresceu 

muito na época da Primeira Grande Guerra pra cá.  Então, havia essa preocupação, não é, que nós 

não tínhamos a proteção para os migrantes nacionais e tudo favorável a eles.  Agora, em que ponto?  

Na organização de assistência médica, na organização financeira para proteger os investimentos 

que eles estavam fazendo em fazendas para criação.  Eu dou um exemplo aqui duma fazenda que 

eu vi lá... além de Pompéia.  Naquela época já era uma monstruosidade.  Era Fazenda Bastos.  Essa 

Fazenda Bastos tem esse nome, mas era toda de japonês.   Era uma área enorme em que eles 

cultivavam...tudo...que é... interessava... que eles tinham know how, então, essa parte de... 

agricultura, era...era polivalente.  Eles tinham tudo.  Desde essa parte de legumes de frutas, de 

melões, não é?  Essa coisa toda né, mas principalmente já, também, algodão, mamona, que eram 

as coisas ...produtos que mais interessavam.  E era uma potência econômica, porque eles 

dominavam também através de cooperativas, a parte de ...financiamento.  Tinham bancos, tinham 

organização pra... transporte, os transportes eram deles.  E toda a imprensa... a imprensa japonesa 

já funcionava lá.  Havia jornais japoneses, editados em japonês... 

 

WH - É, o Sr. falou, que o senhor trouxe pra... 

 

CA - Realmente, eu até me referi a isso.  Eu trouxe, na época que eu regressei eu trouxe jornais e 

muitos folhetos das folhas de propaganda das...das casas comerciais, todos ...tudo em japonês.  

Então, fechando essa parte ... Foi esse o segundo motivo que me trouxe de regresso a Pernambuco. 

 

WH - O Sr tratava dos japoneses, também? 

 

CA - Também.  Também, porque eu era chamado, eu era médico clínico...Eu tratei muito de 

japonês lá, principalmente aqueles que estavam com ...com leishmania, úlcera de Baurú... 

 

WH - Úlcera de Baurú é leishmania? 

 

CA - É, é leishmania. Naquela época, eles tavam ainda...desmata...desmatamento, fazendo 

desmatamento, tirando grandes toros de madeira...aquelas grandes... Para abrir campo de cultivo 

e utilizar a madeira nas serrarias, né?  Então, nessas zonas de matas, havia ...leishmania...E até a 

área... Havia tanta leishmania nessa área, que a úlcera ficou denominada úlcera de Baurú... ainda 

do tempo do Adolfo Lutz, um grande parasitologista.  Mas nessa época eu peguei também, 

naquelas matas, febre amarela.   
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WH - E o Sr não teve contacto com a Secretaria Estadual de Saúde... 

 

CA - Lá?   Não.  A minha atividade lá foi puramente clínica... 

 

WH - Privada mesmo? 

 

CA - Privada mesmo, não tinha nada.  Não tinha nenhuma ligação, não era... 

 

WH - Quer dizer, o Sr. tinha essa proposta? 

 

CA - A única, a única ligação, vamos dizer assim, que eu tive lá em São Paulo, com uma 

instituição, foi na parte política... 

 

WH - Foi... 

 

CA - Me atraiu...  Eu me atraí porque era médico e eles me atraíram pra eu entrar pro PRP, naquele 

tempo (campainha de telefone).  E então, eu tive uma rápida passagem pelo PRP na época... 

 

WH - Mas o Sr tinha essa proposta...de ser médico de interior, quer dizer o senhor... 

 

CA - Não.  Eu saí de Recife por causa da crise, ne?  Porque era pra ser um médico até...vitorioso 

na clínica de Recife.  Mas ...não deu.  Eu passei praticamente um ano sem ter... sem ver 

perspectivas pra mim.  Então eu saí de lá e vim pra São Paulo.   

 

WH - Isso é interessante, né?  Porque o Sr. tinha uma família, quer dizer o seu...tio era uma pessoa 

importante na área, né? 

 

CA - Praticamente...era o diretor da Faculdade.  Eu toda vida tinha um contacto com a classe 

médica por causa ma minha família, não é... Tanto que eu disse assim, naquele tom... “Quando eu 

era menino, o motivo que me levou à medicina foi que todos os médicos que íam lá em casa, 

tinham automóvel. “Eu era louco por automóvel...(risos).  E só depois de 40 anos é que eu tive 

um, porque trabalhei no estrangeiro e ganhei uns dólarzinhos... num foi com dinheiro ganho aqui. 

Meu primeiro carro foi quando eu vim do Perú.  Mas outra coisa...é... sim.  Eu tinha tudo favorável, 

mas eu verifiquei que não dava.  Então, fui embora.  Agora, veio insistentemente essa solicitação 

para que eu regressasse a Recife, então, eu estabeleci o seguinte:  Vou pra Caruarú, que é um 

centro maior em Pernambuco, que é o maior... 

 

WH - Aí foi o seu tio que convidou o Sr. pra ir trabalhar lá em Caruarú?  Como é que o Sr 

conseguiu...? 

 

CA - Foi.  Aí eu consegui exatamente isso. Tinha...através dele, ele deu a indicação do meu nome 

e depois que saiu o meu nome para ir...para ser médico do Serviço de Peste...aliás, não era Serviço.  

Era a Delegacia de Saúde que executava o serviço de peste.  Eu fui pra Caruarú, mas com uma 

condição:  de fazer clínica. Eu quando fui pra lá, fui pra fazer clínica e dar uma ajuda na parte 

de...de combate à peste.  Então, não perdendo o vínculo com a medicina clínica, eu fui ser também 

assistente...assistente de ...de clínica médica no Hospital São Sebastião.  Agora, eu cheguei lá 
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precisamente em abril...meados de abril de 1938, mas eu fui tão solicitado pra viajar pro interior 

pra atender casos de peste, que não houve meio mais de fazer clínica.  Então eu esporadicamente, 

quando tinha um tempinho, estava no Hospital.  Mas pra ter clínica particular, não deu.  

 

WH - O Sr acha que essa crise, né, o senhor fala da crise em 35, que não tinha trabalho, que não 

tinha emprego pro médico... isso afetou também os seus colegas, né? 

 

CA - Todos.   

 

WH - Todos eles foram...acabaram saindo...de Pernambuco? 

 

CA - Não... Isso aí é gente... Não... Uma boa parte ...a maioria ficou, a maioria ficou.   Pouca 

gente... Mas depois, eu tive até notícia que... num dos lugares que eu trabalhei, Tupã, um outro 

médico de lá da zona de Caruarú ...uma cidadezinha chamada Cachoeirinha, o doutor Jordão.  Ele 

foi pra lá.  E numa das viagens de férias aqui ele referiu... “Ah, já passou um médico por aqui, 

pernambucano...e tal...”  Esse Jordão era da cidade de Cachoeirinha...junto de... próximo de 

Caruarú.  Um município que tem lá. Agora... 

 

WH - Porque me chamou atenção, Dr Celso... Quer dizer...a gente pensar hoje em crise de mercado 

de trabalho pro médico, né...com tantas Escolas e com um mercado urbano saturado, é até 

compreensível.  Mas em 1935, né?  Quer dizer, com tanta coisa em saúde que era preciso ser feito 

né? 

 

CA - É... Agora, o curioso é que numa época pobre, como aquela em que eu comecei a trabalhar 

em peste, se fez tanta coisa boa...tanta coisa útil...tanta coisa proveitosa.  Nessa época em que...a 

peste foi o motivo, deu motivo a um núcleo de médicos se firmarem e...e... se dirigirem pra Saúde 

Pública. 

 

WH - Quantas pessoas trabalhavam nessas...nesse núcleo de peste com o senhor? 

 

CA - Bom, na...na minha Circunscrição tinha mais ou menos...mais ou menos, não! Tinha 14 

Distritos, são 14 médicos; 4 médicos especialistas em laboratório, são 18...são 18, não é?  E um 

chefe de Circunscrição, são 19. 

 

WH - Mas a sua Circunscrição...o que é que o Sr chama de Circunscrição?  Porque a gente... eu 

não entendo bem como é que se dividia... 

 

CA - Eu tô antecipando a resposta que a ela me pediu (ri)... Mas, eu digo já.  A Circunscrição 

pegava um grupo de estados onde havia focos de peste, onde havia peste frequentemente.  É... 

aparecimento de episotia e de caso humano.  Pegava, a primeira Circunscrição que era a maior, o 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

 

WH - Isso tudo da 5a Delegacia que o Sr trabalhou? 

 

CF - Isso é do Serviço Nacional da Peste, não é isso? Diferente da Delegacia. 
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CA - É, do Serviço Nacional da Peste.  Mas agora vamos voltar à Delegacia.  A Delegacia foi 

consequência da reforma do Ministério da Saúde.  E o Barreto foi o grande capitão, foi o 

grande...médico sanitarista que fez essa reforma.  Ele era realmente, um grande idealista nesse 

ponto.  A vida dele toda foi na Saúde Pública, a de Barreto.  Ele não era clínico.  Ele...ele foi um 

dos que ...da... da... geração do Carlos Chagas.  Carlos Chagas foi ... que trouxe Barreto pra Saúde 

Pública.  E Barreto...é... nessa década de 30, ele conseguiu realmente reestruturar o DNS, não é?  

Criou essas Delegacias, as Delegacias de Saúde em diferentes regiões.  Ele tinha em Manaus, tinha 

uma Delegacia na... em Fortaleza, uma em Recife pegando... 

 

CF - Essa de Recife pegava o que, Alagoas... 

 

CA - Essa de Recife pegava todos esses Estados.  Pegava o estado de Recife como a sede, Alagoas 

e Paraíba.  A de Ceará, pegava Rio Grande do Norte e Ceará, por uma questão de contiguidade 

geográfica e facilidade também de transporte.  Naquela época nós não tínhamos estradas como 

hoje.  Era tudo no barro...dificilmente, na época de chuva...as estradas eram péssimas, quando...se 

demorava muito...em, como se diz... nos deslocamentos. 

 

WH - E ía até de mula, né?  Cavalo, mula... 

 

CA - Bom, aí era...pra atendimento de caso de peste tinha de ser a cavalo e a pé.  Porque tinha 

lugares que nem cavalo ía... tinha que ir mesmo era a pé.  mas a grande maioria era a cavalo. 

 

WH - E cada...e além dessas no...nordeste, tinha a Delegacia bom, a primeira era Rio de Janeiro, 

não é?  Distrito Federal? 

 

CA - Aqui era a sede, era sede.  Tinha aqui, tinha na Bahia, tinha em...no Rio Grande do Sul.  

Mas... 

 

CF - Quando o Sr foi pra Caruarú, tava começando a se instalar essas Delegacias... 

 

CA - Foi, foi, tava começando essas Delegacias.  E o Delegado que... com quem eu trabalhei, foi 

Alfredo Bica.  Ele tava recém formado em Saúde Pública.  Tinha feito o curso aqui e tinha ido pra 

lá, Alfredo Bica... 

 

WH - Mas ele era o Delegado... 

 

CA - Ele era o Delegado.  Muito jovem ainda...como todos nós naquela época, não é?  Então, ele 

foi o Delegado.  Foi com...com... 

 

CF - Quando o Sr foi pra Caruarú, o senhor passou a ser um médico da Delegacia Federal de Saúde 

da 5a Região, não é assim? 

 

CA - Não, eu fui pra lá como médico auxiliar do Distrito de Peste, da Delegacia.  Médico auxiliar 

do Distrito a que pertence a Delegacia.  A Delegacia era executiva, daquela época.  Ela tinha duas 

funções:  Uma função executiva de várias campanhas, lá e uma função normativa junto aos...às 

Secretarias de Saúde...os Delegados.  Então, na parte executiva...as doenças que nós combatíamos 
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diretamente eram: malária, não é, peste, é... bouba...bouba...leishmania, tracoma e 

esquistossomose, viu?  Esse grupo era o que mais impressionava e tomava o tempo de todos nós, 

médicos.  Agora, na Delegacia, havia o Delegado e um médico pra lepra, havia um médico pra 

lepra, porque tava sendo feito um levantamento geral, o inquérito geral de lepra em todas essas 

regiões... O de lá naquela época era...trabalhou comigo...era o... Ernani Braga... 

 

CF - Ah, sim... 

 

CA - Ernani Braga olhe, na época nós fazíamos a coisa de tal maneira é...com parcimônia de 

despesas, que um automóvel servia pra nós dois.  Quando, quando havia casos de peste no interior 

muito a distância de Caruarú, eles mandavam o carro pra lá pra Caruarú...Recife, fica a 140 Km 

de Recife...é... pra Caruarú.  Aí, aproveitava o Ernani e ía pra pegar a área que eu trabalhasse, ele 

fazia o inquérito de lepra.  Era assim... 

 

WH - De lepra...pegava uma carona, não é? 

 

CA - Exato.  Ainda, fazendo essa digressão, nós não executávamos única e exclusivamente um 

problema específico, vamos dizer, peste. Eu quando trabalhei em peste, aí já...já tinha me desligado 

totalmente da idéia de ser médico clínico.  Nós já ... é ... chefe de uma área muito maior e 

Garanhuns realizava a fiscalização da alimentação dos colégios internos.  Dos colégios e que 

tivessem internato.  Então, o Colégio Santa Sofia, um Colégio muito bom, bom por dois motivos:  

não só pelo corpo docente e tal, as freiras muito boas, gente...e o clima, atraía muita gente pra botar 

os filhos lá.  A mesma coisa, o Colégio Diocesano, de padres.  Atraía muita gente de Alagoas.  De 

modo que Garanhuns foi um centro de...ensino...secundário e primário e internato... muito bom.  

E ainda tinha um colégio também dos... dos protestantes, como eles chamavam lá... era uma filial 

do Americano Batista, que tinha lá em Garanhuns... 

 

WH - Mas esse trabalho de fiscalização era da... era seu ou... o Sr. fazia porque... 

 

CA - Não, não... aquilo foi uma influência sabe de quem?  Josué de Castro.  Não só na época em 

que ele ta.... explodiu com...com esse estudo sobre a fome, mas ele tinha uma grande ligação com 

Barreto, também.  Tanto que ele foi aqui, o chefe do Instituto de Nutrição.  E ele era o catedrático 

da parte de nutrição do... Departa...do...do Curso de Saúde Pública.  Nós fizemos aqui também.  

Então, o Josué estimulava muito essa parte de nutrição e ...entrava assim... é... colateralmente com 

esse problema pra gente desenvolver e fiscalizar... 

 

WH - Todos os médicos fizeram isso? 

 

CA - Não, nem todos, nem todos.   Eu digo porque eu aceitei muito bem... 

 

WH - E o que o Sr constatou fazendo essa fiscalização? 

 

CA - Não...  o que eu constatei era o seguinte:  é que o pessoal cumpria e respeitava a nossa 

fiscalização.  Agora, não deu problema não.  Não....não encontrei problema porque lá a parte 

alimentar era muito boa, em Garanhuns.  Lá, a alimentação era muito boa.  Era... 
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WH - Mas o Sr... o Sr dizia, desculpe lhe interromper, que o... o ... quer dizer, a Delegacia tinha 

um médico responsável por lepra, no caso da sua era o Ernani Braga...e o que mais? 

 

CA - Eu na parte de peste... 

 

WH - Era o senhor que era o... 

 

CA - É, na parte de peste.   

 

WH - Quer dizer o senhor entrou como auxiliar e depois passou a ...a... 

 

CA - Aí depois é que fui pra chefe de setor em... Maceió.  Porque ampliou a atividade e eu fui 

arrastado a ser... chefe de setor em Maceió. 

 

WH - Ah....Então o senhor que entrou como auxiliar, uns anos depois o senhor já era chefe de setor 

de peste em Maceió? 

 

CA - Em Maceió.  E depois fui pra Recife, por uns dois ou três meses, enquanto se realizou um 

curso de especialização em peste e aí passei a chefe de Circunscrição, aí abrangendo toda aquela 

área. 

 

WH - Ah, bom, porque aí tinha um chefe de setor de um estado e da área inteira da Delegacia, não 

é isso?  

 

CA - Aí é... A Delegacia tinha só esse grupo, não é?  Tinha médicos auxiliares.  Agora, depois que 

se criou o Serviço Nacional de Peste em 41, aí cada estado tinha o seu Setor.  Era o Setor é...a 

Circunscrição primeira, tinha o Setor em Fortaleza,  o Setor Recife  e... o Setor Alagoas, não é?  

Agora, cada Setor tinha os seus Distritos no interior.  Então o grupo de Distritos do interior da 

Primeira Circunscrição, eram 14 Distritos, no interior. 

 

WH - Nossa, era tão... organizado, não é?   

 

CA - Muito bem organizado. 

 

WH - Tinha uma estrutura, né, tinha o Delegado, tinha o chefe, depois tinham subdivisões 

internas... 

 

CA - Exato... 

 

CF - E as Delegacias permaneceram?  Depois que os Serviços Nacionais foram criados... 

 

CA - Permaneceram.  Então, até 41...a execução era das Delegacias, em 41 criaram esses Serviços 

todos e aí veio...criaram também malária... 

 

CF - Febre amarela... 
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CA - Febre amarela.  Porque antes era a comissão Rockfeller, depois passou a ser Serviço Nacional 

de Febre Amarela.  Agora...é... e as Delegacias continuavam.  Por que?  Porque a Delegacia ainda 

teve a incumbência de levar avante a realização e a execução de alguns Serviços, como de Bouba, 

de Leishmania, Esquistossomose, de Tracoma...obedecendo a direção da DOS, Divisão de 

Organização Sanitária do Departamento, ligado a... o chefe nesse tempo era um grande sanitarista, 

era o Amílcar Barca Pelon. 

 

CF - Ah, sim... 

 

CA - Amílcar Barca Pelon.  Ele foi diretor do Departamento de Saúde de Pernambuco durante 

algum tempo. 

 

CF - Mas essa...essa parte, essa atividade normativa das Delegacias, Dr Celso quer dizer, é...é...é... 

eram elaboradas pela Divisão de Organização Sanitária... então, os médicos que trabalhavam nas 

Delegacias já recebiam essas instruções de funcionamento...já vinha direta da... 

 

CA - Exato.  E ainda mais:  os Delegados eram sanitaristas.  De modo que a... a mentalidade do 

sanitarista, aquela abrangência pra esses problemas de saúde e principalmente pra fazer profilaxia, 

pra fazer medicina preventiva, já estava na cabeça do chefe, que era o Delegado.  Então, era o 

Delegado que tinha contacto com os Secretários de Saúde dos Estados, que por sua vez, é... 

estavam sendo colocados como Secretários sempre médicos sanitaristas.  Foi essa uma das tarefas 

de Barreto.  Conseguir colocar como diretor de Departamento e Secretário de Saúde, médico 

sanitarista.  Por exemplo, o... Aquiles Scorzelli Júnior que foi diretor...ele foi... No meu tempo ele 

era Diretor da Saúde Pública na Paraíba, na Paraíba... 

 

CF - E como é que era essa relação dos médicos com o Delegado...era uma posição de hierarquia... 

 

CA - Bom, não era propriamente...não era... nós promovíamos...eram promovidas reuniões.  

Reuniões... com as visitas que o Barreto fazia, ele promovia...ele promovia reuniões.  Ao 

Governador ele visitava, não é?  E o Governador então é... interferia através do Secretário de Saúde 

pra o atendimento daquilo que fosse...informado, fosse...indicado pelo Diretor do Departamento 

de Saúde, que era Barreto.  E também a continuidade, do cumprimento, da observância 

dessas...dessas regras de saúde pública, através do Delegado.  Então, nós...havia um entrosamento, 

uma aproximação grande feita através do Delegado com as Secretarias de Saúde. 

 

WH - Que receberam bem o trabalho... 

 

CA - Muito bem.  E então, nós tínhamos o que?  Nós conseguimos...nós (ruído de alarme de carro 

ao fundo) ...eu falo assim... a Delegacia de Saúde conseguia a... informações muito úteis pra... 

bioestatística, que era o que tava crescendo no Departamento de Saúde.  Então, nós tínhamos os 

índices sanitários.  Assim de memória ...Todo o mês íam os mapas com mortalidade infantil.  

Coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de mortalidade 

de tuberculose e de doenças agudas, de um modo geral, não é?  Tudo, febre tifóide, sarampo, 

coqueluche, tudo isso...Evidente que só... íam sempre as capitais e já era alguma coisa.  Quando 

podia ir mais alguma coisa do interior, ótimo, não é, porque ía expandindo o Serviço.  Então, era 

essa uma das...uma das preocupações do Pelon, que recebia esses dados aqui no Rio...era receber 
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essas tabelas mensais.  Índice sanitário, calorimetria, porque se insistia pra fazer essa parte de...de 

fiscalização do serviço de água.  Agora...o... falando em Pelon... O Pelon, através da Divisão de 

Organização Sanitária, ele realizava inquéritos...eu, parece que já falei isso...E aproveitava as...as 

romarias pra daí então a gente realizar o inquérito, a partir da informação colhida nas romarias.  

Porque a romaria é uma amostra selecionada, em que aparecia sempre muita gente e...e... eram 

feitos então...aqueles inquéritos, durante aqueles períodos de uma semana...no máximo uma 

semana...geralmente essas festas levam uma semana...essas romarias...E daí então é que nós íamos 

aos outros municípios pra verificar a incidência da doença e ver como é que ela estava...a força 

com que essa doença estava crescendo.   

 

WH - Claro... 

 

CF - Dr Celso, esse... essas Delegacias de Saúde elas tinham Postos de Saúde no interior? 

 

CA - Não, quem tinha os Postos de Saúde era o Estado, só o Estado.  Delegacia era só na capital.  

Agora, fazia ligação com a Secretaria de Saúde e através disso é que recebia esses informes todos.   

 

WH - Quer dizer, os recursos eram do ... do Ministério? 

 

CA - Ah, os recursos?  Porque nessa ação de ...de supletiva, vamos dizer assim, também havia 

convênios.  E então muitas vezes se recebia verba, pra se desenvolver um certo programa, não é?  

E isso fornecido pela...pela DOS.  Outra coisa interessante:  a instalação, o estímulo para melhorar 

as condições de...de equipamento e de instalações dos Centros de Saúde e dos Postos de Saúde, a 

Delegacia dava, não é?  Eu me lembro que...que lá em Caruarú, onde eu morei, e trabalhava lá... 

foi muito ajudada na parte de (buzina) ampliação do laboratório do Centro de Saúde de Caruarú.  

Outra coisa foram a criação dos Postos de Tracoma, que era a Delegacia que realizava o trabalho 

através ...ou melhor, era a DOS que realizava a campanha contra o tracoma através das Delegacias.  

Então, mantinha Postos de Tracoma.  Então, como é que nós fazíamos, como é que era feito 

naquela época?  Foram feitos...contratos com os médicos oftalmologistas da área para 

preencherem essas vagas de tracomalogistas nos Postos quando foram instaladas... 

 

 

Fita 6 – Lado A 

 

 

WH - O Sr estava contando como é que se estruturou o tratamento do tracoma a divisão de 

organização sanitária nos Estados, os médicos... 

 

CA - Então, a Delegacia ajudou, as Delegacias ajudaram muito a formação a ampliação e a 

melhoria de instalações e equipamento de laboratório etc... E inclusive de criação de Postos na luta 

contra o tracoma especificamente no tracoma. 

 

WH - Mas os Postos eram ... da Secretaria Estadual, mas financiados e montados com o dinheiro 

do... 

 



 
 

100 

 

CA - Eram montados, instalados e ficavam pro Estado.  Agora, esses Postos... Em Pernambuco, 

vamos dar o exemplo específico de Pernambuco.  Havia Posto contra o tracoma criado pela DOS 

em Vitória de Santo Antão, em Buique, outra área de ... muito tracoma.  E no alto sertão, em Exú, 

na terra de Luiz Gonzaga.  Lá também tinha um Posto de Tracoma muito bom.  E ... 

 

CF - A DOS fiscalizava depois esses Postos? 

 

CA - Fiscalizava. 

 

CF - Quer dizer que ela ajudava, né, financeiramente ela mantinha uma fiscalização... 

 

CA - Mantinha e ajudava não só... Não só... dava também o suprimento de remédios.   Sulfas e 

pomada...recebia lá da...DOS. 

 

WH - Os médicos ela também pagava ou não... aí era o Estado que se encarregava? 

 

CA - Eu nem me recordo bem, dessa parte...se a ...Eu não posso dizer com segurança. Porque se 

era mais ou menos como a peste, quem pagava era o Federal.  Eu sei que esses...esses Postos que 

eu citei, tinham médicos pra...tracmologistas e mais ...foram realizados mais de um curso de 

especialização em tracoma em Recife para...para especializar esses médicos contratados.  Porque 

havia na época não só a parte diagnóstica de tracoma, mas também a parte curativa de...cirúrgica. 

Porque o principal naquela época era o atendimento para o tratamento médico que era simples, 

com sulfas e pomada antibiótica, principalmente sulfa e o mais complexo, que eram as operações 

para corrigir as sequelas de entrópio e triquíase.  Então aí precisava realmente a pessoa ter um 

adestramento um especializado...era uma especialização de cirurgia.  Então, a DOS realizava isso.  

Depois de 56 é que esses serviços todos passaram para o DNERU. 

 

WH - Isso.  E aí a gente vai... 

 

CA - Aí...o DNERU já é outra... 

 

CF - ...Aí a gente vai conversar depois. 

 

WH - Aliás eu ía até lhe perguntar Dr.Celso, seguindo a mesma linha  né, ...Interessante,né que o 

Sr conta na sua entrevista que o Sr se formou e não tinha muito mercado de trabalho e aí foi pra 

São Paulo... que deve ter acontecido até com outros médicos da sua geração né, que não tinham 

como exercer a profissão naquela época.  E de repente, tem um momento em que se cria a 

Delegacia... as Delegacias Federais de Saúde que os médicos são chamados e que se monta uma 

estrutura, né de...de trabalho em saúde pública, principalmente.  A gente está falando do estado de 

Pernambuco que tem uma estrutura organizadíssima, que ocupa muitos médicos, né ... Quer dizer, 

que eu pensava, né... o Sr até fala no seu livro no trabalho de um médico sanitarista...O Sr fala até 

de uma forma meio pioneira, né?  Oscar Pereira de Brito... 

 

CA - Ah, Oscar Pereira de Brito era do Estado. 

 

WH - Pois é... 
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CA - Antigamente, na parte de peste, como em outras doenças, era o estado que tinha que resolver 

tudo. Sem nenhuma ligação com o Departamento de Saúde Federal, né...o Ministério Federal.  

Oscar Pereira de Brito foi a pessoa com quem eu viajei e recebi muita informação do tempo que 

ele atendeu uma das maiores epidemias de peste, ou melhor, a maior epidemia de peste que houve 

no Nordeste, foi em Triunfo.  Dois anos de peste lá, deu mais... em torno de uns 2 mil casos de 

peste naquela época. 

 

WH - Que época, o Sr lembra? 

 

CA - 1926... 1927.  E depois continuou o... a epidemia aguda, com casos frequentes e 

principalmente com mortes e que amedrontou muito, que chamou atenção, foi exatamente nesses 

2 anos, l926 e 1927.  Foi quando a peste chegou lá, né... porque ela...ela foi migrando... a invasão 

do interior do nordeste, foi a partir de Recife, né, subiu na estrada de ferro, foi subindo, até chegar 

em Triunfo.  E Triunfo teve essa epidemia.  Por que essa epidemia...tão grande?  Primeiro, é uma 

área pequena, relativamente, são trezentos e poucos mil quilômetros quadrados...né? Trezentos e 

poucos quilômetros quadrados, mas muito fértil, muito agrícola. uma região agrícola muito rica.  

Então... muita comida.  Significa muito rato, muito roedor.  E uma riqueza de roedores silvestres.  

Então houve o que? Um conjunto de fatores todos favoráveis pra peste explodir.  Explodiu nas 

episotias de roedores e explodiu, também em casos humanos.  O rato doméstico, o rato que anda 

junto, que acompanha o homem a toda parte do mundo, contaminou a fauna silvestre.  Essa fauna 

silvestre, altamente sensível, seguramente deve ter ...aumentado a virulência do verme...do germe, 

da Hiascínia pestis.  E.. a aglomeração de gente, uma população muito ... muito intensa naquela 

área, porque é uma área fértil, de mini propriedades...como é que chama?... Minifundios... não 

eram aqueles vastidão de fazendas.  São pequenos sítios e todos trabalhando alí, os pais, os filhos, 

os netos de modo que encontramos uma população densa em...humana e de roedores.  Aí a peste 

explodiu.  Foi lá que Oscar de Brito mais trabalhou em peste.  Ele ficou o chefe do Serviço no 

estado de Pernambuco.  Quando eu cheguei, eu peguei o Serviço de Peste da mão dele.  Passou 

pra mim.  Foi ele ...ele aí, pouco tempo depois ele se aposentou. 

 

WH - Quer dizer que esse era o que se fazia antes da Delegacia? Ele tinha equipe, ele trabalhava 

com grupo? Ele conseguiu... 

 

CA - Não...tinha do Estado, o Estado tinha equipe, mas... tudo meio precário, porque quando 

acabava um episódio da peste...parava, diminuía, não era um serviço permanente, como depois 

ficou, se tornou.  Antes, eu acho que já disse isso, a preocupação era o atendimento imediato pra 

salvar vidas humanas.  E secundariamente, matavam o maior número possível de ratos pra ...com 

a idéia de evitar, porque tendo menos ratos, tem menor possibilidade...oportunidade de...da peste 

circular.  Então era essa a preocupação antiga.  Então era o soro, naquele tempo se usava muito, 

se usava e era a única coisa que se usava: era o soro e a medicação sintomática, uma medicação 

também precária em relação ao que há hoje.  Era... óleo canforado, cafeína... que é que usava 

mais... lantol, que era pra dar um choque, pra ver se aumentava as defesas... sepcemine(?), era um 

produto também especializado e que se usou muito, não é?  Mas, essa coisa só foi se modificar, da 

parte terapêutica, só depois dos antibióticos.   Aí é que... 

 

WH - Esse soro era o soro de...Manguinhos? 
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CA - Era feito aqui em Manguinhos, era preparado aqui.  Preparado com cavalos imunizados 

durante... 

 

WH - Chegava lá...direito... 

 

CA - Chegava.  Não, era muito bem feito.  Foi desde a época de Oswaldo Cruz.  Foi quem...Nas 

mesmas condições daquele que se fazia lá no Instituto Pasteur de Paris.  Nas mesmas condições, 

igual.  Agora, ele não tem a...a...a eficácia que tem por exemplo, uma dose maciça de ... de sulfa, 

ou principalmente de...antibiótico.  Não tem.  De modo que... O que é o soro?  O soro é...levar 

anticorpos criados no cavalo para é uma coisa... é uma imunização passiva, não é uma imunização 

ativa, de maneira que o sujeito que já estava infectado, recebia aquela carga de soro anti-pestoso e 

se beneficiava de algum modo.  Mas principalmente, quando era precoce o tratamento.  Depois de 

certa... aí já não adiantava: ou o sujeito morria ou ele espontaneamente ficava bom , também tinha 

isso.  Eu encontrei muita gente... foram 20 anos de atividade nessa área, que eu vi de tudo.  Desde 

o caso mais simples, desde o caso de ambulatório de peste, o sujeito está andando, tal, com sua 

íngua...era peste.  E também os casos fulminantes, principalmente.  Esse é que é o mais dramático, 

a peste pneumônica.  Essa peste pneumônica é rara ( ruído de vozes ao fundo há algum tempo, 

conversando) aqui, por causa do clima também.  Por que o clima ?  Porque aqui, o clima não obriga 

à aglomeração.  Nas zonas frias, como na Manchuria, na Rússia, nas zonas de clima frio, e 

principalmente tendo peste silvestre, aqueles caçadores, por exemplo  de (tabacã?), que tiravam 

pele pra vender  a pele economicamente é importante, eles viviam disso.  Então, à noite eles se 

reuniam.  Quando tinha um doente tossindo daqui a pouco... a peste pneumônica não se transmite 

por pulga, se transmite diretamente de homem a homem.  É o contágio inter-humano.  Então, aí, 

no caso de Pernambuco, só houve um eu só vi um surto de peste penumônica.  Foram 12 casos, 11 

mortos.   

 

CF - Nossa... 

 

CA - Pra você ver.  Foi no Sítio Ipaneminha, lá em Pesqueira.   

 

WH - Não houve mais porque os senhores controlaram ou porque ele foi ...esse surto era assim 

mesmo? 

 

CA - Eu vou dizer com toda a sinceridade.  Quando eu cheguei, o medo, o pavor fez todo mundo 

se afastar. Então, aquilo que é necessário pra se evitar a peste pneumônica, foi feito pelo pavor. 

Eu quando cheguei lá, eu cheguei nos últimos casos.  Então, eu tratei ainda dois casos.  Um não 

era a peste pneumônica, era peste ganglionar e aí, parou.  Mas a solução é essa é não deixar haver 

comunicante, gente que esteja em contacto com o doente, tossindo, não é... 

 

CF - Dr. Celso, quer dizer quando o Sr fala, quer dizer, que o Sr recebeu o serviço de Otávio de 

Brito, né... 

 

CA - Oscar, Oscar de Brito. 
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CF - Oscar de Brito é... ele na época trabalhava pro estado, né e o Sr quando foi trabalhar, já era 

funcionário, tava ... tava... 

 

CA - Da Delegacia. 

 

CF - ...Vinculado ao governo federal, serviço federal... 

 

CA - Agora, tem um pequeno detalhe.  Ele era do estado e foi aproveitado pela Delegacia.  Então, 

a Delegacia requisitou ele já era médico da Delegacia de Saúde, apesar de ser originariamente, do 

Estado.  Oscar de Brito. 

 

CF - Quer dizer, com essa...com essa reforma que o Barros Barreto coordenou, implementou no 

Brasil inteiro, a gente começa a perceber que começa a existir um serviço centralizado de saúde.  

Né, no país inteiro.  As normas são gerais pro país inteiro.  E o Sr... 

 

CA - Exatamente.  E é por isso que eu disse: exercia uma função normativa intensa, pra determinar 

um tipo de atividade padrão, não é... na saúde pública. 

 

CF - E o Sr... essa discussão, é uma discussão que hoje em dia, é uma discussão muito atual.  

Apesar dela vir desde o início do século na área de saúde, à medida que a gente vai estudando, vai 

acompanhando, tem sempre um grupo, defendendo o serviço centralizado e outras pessoas que 

defendem a descentralização dos serviços.  Até hoje se tem essa discussão na área de Saúde 

Pública,né?  O Sr, com a experiência que o senhor teve, a partir dessa época, o senhor acha que 

um serviço centralizado, ele tem condição de funcionar bem, no Brasil? 

 

CA - Com a experiência que eu tive, a minha resposta deve ser descentralizado.   

 

CF - Por que? 

 

CA - O Ministério deve ter ação mais normativa... normativa.  Estabelece os métodos de trabalho, 

é... pode auxiliar supletivamente fornecendo material, mas a execução deve ser local.  E vou mais.  

A Saúde Pública deve ser municipalizada.  Porque a... campanha vertical, só em casos muito 

especiais. Só em casos muito especiais.  Eu vou dar o exemplo mais formidável de campanha 

vertical e que deu certo.  A malária do nordeste.  Porque aí, tinham que agir rapidamente... ou o 

estado...ou o... ou o Ministério da Saúde age rapidamente ou então, fica endêmico, fica crônico, 

não erradica.  E uma das coisas mais difíceis é erradicar uma doença.  Nem toda doença pode ser 

erradicada.  Poucas podem ser erradicadas.  E pra ser erradicada, tem que ser uma ação 

absolutamente... ser absoluto.  O programa tem que ser de...muito rígido.  Aí, é um programa 

vertical.  Agora, num caso de... num caso de...das doenças de um modo geral, comuns, é ... o estado 

que deve realizar e agora eu chego ao ponto de dizer que é o município... porque o município tem 

que ter a sua infraestrutura, por mais pobre que seja. Ele precisa ter uma infra-estrutura, porque 

ele vai usar o pessoal  local, ele vai criar uma equipe, a mais barata possível, porque não vai exigir 

nada de sofisticado.  Eu estou falando nos lugares mais longínquos, nos lugares mais atrasados.  

Você vai ter uma estrutura de acordo com o problema da região.  Agora, se nessas áreas ocorre 

alguma coisa de especial, e que não possa ser resolvida localmente, aí então, ele vai procurar a 
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área regional, a instituição ou o centro de saúde, ou o hospital regional de maiores recursos, 

porque... 

 

CF - Mas o Sr acha que mesmo numa situação dessa, tem que haver uma normatização, uma 

centralização... 

 

CA - Ah, tem que ter pra criar uma mentalidade. Pra... de toda maneira, o estado controla o 

município.  O estado passa ao município essa mentalidade de realizar a...as campanhas, realizar os 

trabalhos que lhe são inerentes.  O estado não ... não vai realizar, por exemplo, em Garanhuns ou 

em Triunfo a atividade local.  A atividade local é realizada pelo... pelo Posto local.  Pelos Centros 

de Saúde local.  E transfiram-se as verbas, façam-se o suprimento.  Tem que alocar verba pra esse, 

pra esse grupo.  Hoje há uma discussão enorme aí, reclamando uns outros sendo favoráveis ao 

SUS.  Mas é a tal coisa, mesmo que haja erros de início, é   preferível que se dê recursos e meios 

para que funcione a saúde municipal.  Que tenha a sua estrutura local.  Agora, tudo isso ligado à 

Saúde Pública do Estado. E o estado ligado ao federal, pra poder conhecer o conjunto.  

Antigamente, era de uma maneira mais simples, se dizia ah, só as doenças quarentenáveis é que 

são de interesse do federal, porque aí é uma questão internacional.  Pelo regimento internacional 

de saúde, havia antigamente, 5 doenças quarentenáveis, inclusive a peste. ..inclusive a peste.  

Porque eram doenças que interferem na ... parte econômica do mundo... na circulação de 

mercadoria...e... podendo...haver grupos que se infectam mais facilmente...Então há essa... havia 

esse... cumpria estritamente o que o regulamento internacional de saúde determinava, a OMS com 

o seu regulamento.  Então, peste estava nesse meio, como a... tifo exantemático, também.  Mas, 

essas doenças todas com o evoluir   e com o progresso e com os recursos modernos, caíram.  O 

risco é muito menor.  Voltando à peste.  Hoje, já não há possibilidade do sujeito ter peste marítima.  

Quer dizer, a peste se disseminou pelo mundo afora, pelos 5 continentes, porque os navios não 

eram à prova de rato.  Agora, os navios são à prova de ratos e mesmo tendo rato, ele não dá pra 

formar...levar peste de uma área pra outra, porque eles... são obrigados a fazer a cianidrização.  Os 

navios hoje, em determinados portos, nos países, têm que ter uma instalação que disponha de 

equipamento para ela fazer a desratização nos navios com gás cianídrico.  Daí esse nome, 

cianidrização dos navios.  Pra matar todos os ratos.  E a obrigação de cumprir estritamente a 

colocação de rateiras...aqueles discos, pra evitar o intercâmbio de rato... de... do navio, com os 

ratos do cais do porto, não é?  De maneira, que há mais de 70 anos que você não vê...há mais de 

80 anos, que você não vê falar: peste nos portos.   Acabou.  Então, a peste hoje ficou acantonada 

aonde, nos lugares aonde existe a peste silvestre.  E a tendência é ir desaparecendo a peste 

doméstica.  A peste urbana e a peste doméstica rural.  A peste urbana, acabou no meu tempo.  Aliás 

os últimos...as localidades que eu peguei, foram Águas Belas, que era cidade e... Santana de 

Ipanema, em Alagoas.  Ainda peguei peste ativa lá e grande.  Foram os dois... as duas cidades.  

Mas agora, nós já temos um recurso rápido, imediato, eficaz.  Não era como eu contei antes, que 

se usava ... pra matar pulga...a emulsão.  Hoje nós temos recursos...inseticidas muito bons, rápidos 

e eficazes.  E... outra coisa mais.  A questão do conhecimento da epidemiologia da doença, ao logo 

do tempo, mostra que nem adiantava muito, numa época de episotia, colocar veneno.  Porque mata 

muito mais depressa a episotia, a doença, do que o veneno colocado pelo homem. (risos)  O que é 

que era preciso fazer?  É que nas épocas aparentemente silenciosas, nas épocas quiescentes, haja 

um serviço, como há atualmente, para fazer o rastreamento da... do micróbio da peste na área ... 

dos roedores, desses roedores.  Então, aqui no Brasil existe um grupo bem treinado, está bom, só 
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precisa ampliar a área de trabalho.  É o de Pernambuco. Lá onde tem os 2 laboratórios, um em 

Garanhuns, que ainda foi do meu tempo e o outro na cidade de Recife. 

 

WH - Continua funcionando até hoje? 

 

CA - Continua funcionando.  O casal que trabalha nisso, de biologistas e que hoje é quem mais 

conhece peste no Brasil... Eu digo isso tranquilamente, porque ninguém lê peste noutra parte do 

Brasil, senão lá.  É o Célio e a Alzira...Rodrigues.  Eles...eles trabalham em Recife atualmente.  

Eles trabalharam em Exú, passaram a trabalhar em Garanhuns e agora eles estão em Recife.  

Mas...você ía fazendo uma pergunta... Ainda sobre... 

 

CF - A gente tava conversando sobre esse problema da centralização... 

 

CA - Nessa coisa a gente tende a fazer grandes desvios... 

 

WH - Não tem problema. O que me chama a atenção, Dr. Celso  de qualquer maneira, é que 

naquele momento né, na década de 30 quer dizer, essa centralização que houve na saúde pública, 

né, retirou, por exemplo, no caso de Pernambuco, né ...é uma secretaria estadual que tinha um 

médico que tinha uma estrutura que não conseguia dar conta né...do problema da peste que é o que 

a gente tá tratando e montou uma Delegacia com recursos, pessoal... Quer dizer, deu uma mexida 

no estado muito forte... 

 

CA - Deu uma mexida muito boa.  Porque não só foi pra peste, mas foi também pra outras 

patologias importantíssimas.  Por exemplo, poliomielite, difteria, tuberculose, se fazia BCG, que 

antes não se fazia.  Tudo isso foi injetado e estimulado pra ser feito pelo...pelo Departamento 

Nacional de Saúde.  Da época do Barreto pra cá, tudo isso cresceu e os Estados todos, aceitaram .... 

aceitaram tranquilamente. 

 

CF - Havia recursos, então... razoáveis pra saúde...pra haver este investimento... 

 

CA - Havia recursos e bem aplicados.  Aí é que está.  Uma das coisas do sanitarista do meu tempo, 

era a preocupação de utilizar os recursos, aplicar os recursos da maneira que ele rendesse mais.  

Aí, era a parte administrativa, porque na parte... o sanitarista, não é só o homem da epidemiologia, 

há uma parte de administração sanitária.  É... não é isso mesmo? 

 

CF - É... Na Escola de Saúde Pública, inclusive, tem uma especialização... 

 

CA - Tem... parte de administração sanitária.  Eu vou citar um nome que é importante nisso e que 

foi do meu curso, era Fontenelle.  Fontenelle foi um dos que mais...mais insistia nisso.  Você tem 

que saber usar.  Pra mim, ele me deu   um trabalho...na época que nós faziamos o curso de saúde, 

você tinha que preparar um relatório oficial. Ele disse “Curso de Saúde em Niterói”. Eu fiz 11 

viagens daqui pra Niterói pra pesquisar em todas as instituições de saúde, como eles aplicavam, 

de onde vinham as verbas... Ía ao almoxarifado verificar o controle da... da entrada e saída.  

Preço...tudo.  Deu um negócio assim, oh...Nesse tempo ele pegava esses trabalhos e publicava 

numa revista que ele tinha... até me esqueci o nome.  Fontenelle.  José Paranhos... 
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WH - Humn, Humn, não, Fontenelle... 

 

CA - É conhecido? 

 

CF - É! Nós já lemos muitas coisas dele. 

 

WH - Que revista, o senhor não lembra o nome da revista? 

 

CA - Eu posso depois procurar.  Eu tenho cópia do meu trabalho...e eu guardo tudo.  Você sabe 

que eu guardo... 

 

WH - E ele publicou o seu trabalho? 

 

CA - Eu nem sei, porque eu fui embora e ele ficou aí...Eu sei que eu publiquei outros. 

 

CF - Não é a “Folha Médica” não, né? 

 

CA - Não sei, eu não me lembro. Mas tá escrito no meu... no meu trabalho, que eu guardei.  Eu 

guardo tudo... Eu guardava lâminas de peste(risos), eu guardava ...pulga.  Eu ainda tenho 

aqui...triatomas (risos), guardo... Tenho uma coleção de pulgas... tenho coleção de lâminas com 

peste.  As primeiras lâminas de peste silvestre em coelho. Em coelho e preá...eu tenho (riso). 

Puramente... fui fazendo isso, fui guardando.  Nunca pensei que ía fazer história de saúde pública.  

Isso aí eu guardava por lembrança, puramente isso.  Agora, isso me serviu muito, sabe pra que?  

Pra dar aula.  Porque eu...slides...essa coisa toda.  Lá na Escola de Saúde, quantas vezes eu levei 

slides das Campanhas que eu ía mexendo.  Mas, voltando a... 

 

CF - O Sr estava falando da importância do médico sanitarista ser também um administrador. 

 

CA - Administrador, é... Então, eu vou dizer um dos sanitaristas que mais me influenciou na parte 

administrativa pela sua capacidade de organização, foi Almir Castro.  Almir Castro era um sujeito 

incrível pra... na parte de organização.  Eu vou lhe dar o exemplo de uma coisa que ele fez na 

época.  Na época nós tínhamos uma verba chamada eh... verba 3.  Era uma verba em que era uma 

verba de obras.  Então, essa verba de obras, ele usava aquela verba pra fazer deslocamento de 

guardas...fazer... se usava isso para a campanha.  Comprava cimento.  Sabe pra que?  Pra distribuir 

o cimento nas escolas, nas mercearias, nos açougues, pra impermeabilizar.  Era uma garantia 

de...de diminuir a população de rato e de pulga, impermeabilizando o piso, pra não deixar fácil o 

alojamento de ratos.  Então...durante muitos anos, na época da peste, nós distribuíamos cimento 

para instituições, escolas... Isso na zona rural... na zona rural.  As sobras dessa verba, Almir 

mandava pra nós.  Sabe pra que?  Pra construir sedes e laboratórios.  Porque nós tínhamos a 

preocupação da despesa de...porque todo ano aumentava o aluguel.  Casas que não serviam pra 

nós.  Eram... nós estávamos mal alojados... Então, veio a idéia.  Vamos construir nossas sedes.  

Nossas sedes definitivas.  Sedes de distritos e depois até de setores.  Vou dar um exemplo aqui.  

Em Maceió, quando eu fui pra lá.  Ali eu consegui, aí já através do meu sogro, a doação de um 

terreno.  Lá no parque... alí onde tem o mercado... não sei... perto da (?). Então, nós construímos a 

sede administrativa e o laboratório.  Tá lá, funcionando ainda hoje. 
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CF - Com essa sobra...que o Dr. Almir... 

 

CA - Com essa sobra... O terreno era conseguido.  A gente tinha que conseguir o terreno.  E a 

construção ficava por nossa conta.  Então, se fez esse.  Eu fiz em Recife, também o laboratório.  

Pegamos uma baia, onde se fazia a linfa, onde tinha os bezerros pra fazer as... a linfa de peste... a 

vacina (riso) de peste... a vacina antivariólica, que era feita ainda com a linfa.  Então, ...já não 

havia mais necessidade de se fazer isso, porque já vinha preparada daqui, de Manguinhos e então, 

estava abandonada.  Pegamos aquele terreno...aquela construção.  Aproveitamos só o caixão e 

fizemos um laboratório modelo ali que serviu pra fazer a ... o curso de peste de 43 e 45, dois cursos 

de peste.  Então, um outro exemplo, em Garanhuns.  Conseguimos em Garanhuns conseguimos 

do prefeito Celso Galvão, quando eu morei lá...ele doou uma área enorme no fundo do parque dos 

eucaliptos.  Então, nós montamos lá o laboratório de peste, que ainda hoje serve... Ainda hoje, não, 

mais do que nunca ele está servindo, porque ele reúne material, tem uma equipe muito boa de 

entomologistas... é esse... é esse grupo que faz as pesquisas nos roedores, antes que a peste estoure, 

antes que a peste venha a irromper em episotias.  Pois bem, lá em Garanhuns tem esse laboratório 

que também foi da... foi do nosso tempo.  Pesqueira.  Pesqueira é um exemplo típico.  Nós 

conseguimos com pessoas amigas do ...era... colega meu do tempo de colégio...ele era filho de um 

dos Brito da fábrica Peixe... da fábrica Peixe.  E em 1943, quando foi instalado...foi ampliado o 

quadro de médicos e criados os distritos, eu fui a Pesqueira e disse temos que arranjar uma casa 

melhor pra poder instalar, porque lá não tinha ainda.  Eu fazia o trabalho através de Caruarú.  

 

 

Fita 6 – Lado B 

 

 

CA - Eu trabalhava em Caruarú, mas foram criados os Distrito de Caruarú, Pesqueira, Triunfo, 

Garanhuns.  Então, em Pesqueira nós não encontramos casos.  E em conversa lá com um dos 

irmãos do...do Gilberto Brito, ele disse... eu digo: “Nós temos que arranjar em Arcoverde”, que é 

a próxima cidade, indo pro sertão.  E ele disse: “Por que?” -  eu digo: “Não tem casa”.  Ele disse: 

“Mas não é possível” ... eu digo: “É, e vamos levar daqui... eram sete turmas.  São... 7 vezes 6... 

42, e 7... 49 pessoas.”  Era um guarda-chefe para 6 homens. pra cada turma de 6 homens.  Ele 

disse: “Nós não vamos perder isso.  Porque Pesqueira vai perder um grupo de 49 funcionários 

trabalhando permanentemente alí e tal...” E era uma... Então... e o médico, ainda mais...e o 

laboratorista... Um médico, um laboratorista, um auxiliar de laboratório e esses 49...Eles 

compraram uma casinha, mais ou menos, que estava já a ponto de se demolir... ficou o terreno.  

Disse “Tá aqui.” ... Passou na... 

 

CF - Escritura. 

 

CA - E aí nós construímos a sede lá.  Então, vários lugares nós fizemos essa... esse... Isso é pra 

mostrar o sentido de administração pra se libertar do aluguel e conseguir uma instalação própria, 

decente, apropriada pra aquele ...aqueles mistérios(?).  Então isso Almir foi quem idealizou e 

cumprimos a... 

 

WH - Ele era delegado também, não é... 
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CA - Ele foi delegado... 

 

WH - Da sua... 

 

CA - Ele foi delegado logo depois do Bica.  Eu quando cheguei lá em 38, era o Bica.  O Bica já 

era sanitarista.  Pois bem Barreto, apesar de ele ser sanitarista, mandou ele pra John Hopkins, fazer 

doutorado.  E Almir ficou... lá em Pernambuco durante uns 2 anos, mais ou menos e depois 

também foi pra América do Norte fazer mais especialização lá.  

 

WH - Essa era a 4ª ou 5ª região lá? 

 

CA - 5ª região.  5ª região.  Rua Conde da Boavista 1570, era o endereço.  Pois bem, Almir... 

 

WH - Rio Grande do Norte também fazia parte, né? 

 

CA - Fazia, mas Rio Grande do Norte era pela 4ª.  Era a região que pegou o vale do Ceará-Mirim, 

aquela zona do...da malária do nordeste e já ficou ligado ao Ceará. 

 

WH - A 4ª região era o que? 

 

CA - Era Ceará.  Era Ceará e o Piauí. 

 

WH - E Rio Grande do Norte. 

 

CA - E Rio Grande do Norte, aqueles 3.  Pernambuco, era Paraíba, Pernambuco Alagoas.  Bahia... 

Sergipe e Bahia e... Minas Gerais e aqui no Sul tinha também o... Rio Grande do Sul.  Rio Grande 

do Sul também.  Mas a coisa era essa.  Agora, depois do Almir passar uma temporada lá, 

trabalhando conosco... nós trabalhamos juntos lá, ele foi pra América, voltou e depois se tornou 

diretor do Serviço de Peste, com o Barreto.  Mas não foi o primeiro diretor, não.  O primeiro diretor 

sabe quem foi? Mário Pinotti, em 1941...l941. 

 

CF - Quer dizer, logo que o serviço foi criado, porque o serviço foi criado em 41, né, foi o Mário 

Pinotti.  Depois... 

 

CA - Também ele só passou uns meses.  Eu estava já como chefe do setor em Alagoas, quando o 

Pinotti chega em Alagoas com um médico chileno, Atílio Maquiavel, um grande epidemiologista, 

dublê de bacteriologista.  (ruído de freiada).  Esse chileno, veja o que é aprender as coisas no 

campo.  Ele pegou epidemia de peste lá no Chile.  Ficou especializado em peste. Muito vivo, 

inteligente, foi pra América, foi chamado pra América.  Então, ele passou uma temporada com o 

Zincen (?)... Eu tenho até um livro do Zincen aqui.  Era um grande bacteriologista.  E ele começou 

a trabalhar lá, né...inclusive fez uma modificação na coloração para ricketsias.  Era ... muito culto 

e de muito boa técnica em bacteriologia.  Então, ele como tinha experiência em peste e 

epidemiologia, foi levado pelo Johnny Long(?) pra... pra Pernambuco.  E foi encontrar o diretor 

primeiro do serviço de peste, que era Mário Pinotti.  Pinotti me encontrou em Alagoas. Eu era 

chefe de se... Então, eu fiz uma viagem de Alagoas até o Ceará, mostrando todos os focos em que 

eu já tinha trabalhado.  Foi uma viagem magnífica, longa.  Saímos dalí pelo interior todo, 
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mostrando os focos... Eu tenho fotografias de Pinotti nessa viagem, Maquiavel... tá tudo guardado.  

(risos). 

 

CF - Quem substituiu o Dr. Almir, quando ele foi pra John Hopkins, na Delegacia? 

 

CA - Ah, vários.  Porque antes de Gilberto Costa Carvalho, que passou 30 anos como delegado, 

estiveram lá:  Otávio Oliveira, que era de Manguinhos, teve lá como delegado.  Depois, teve lá, 

Oswaldo Lopes da Costa, que era sanitarista.  Oswaldo Lopes da Costa.  Morreu moço ainda.  

Oswaldo Lopes.  Depois de Oswalfo Lopes, foi Gilberto Costa Carvalho e ... ficou mais de 30 

anos.  Esse foi o que deu maior contacto com... 

 

WH - Quer dizer, depois que foram criados os Serviços Nacionais, as Delegacias de qualquer 

forma, não foram desmontadas. 

 

CA - Continuaram. Não foram não, pelo contrário.  Nós mantínhamos um grande entrosamento 

com elas, isso é que é curioso.  Por que?  Por uma questão toda de...uma atração mesmo natural 

entre os sanitaristas, pra debater os problemas.  A Delegacia era um prédio onde estavam sediados 

os outros Serviços.  Então, havia uma proximidade geográfica muito grande.  Gilberto era 

delegado.  Então, ele se mantinha alí e mantinha muito boa aproximação com todos nós.  No caso 

específico nosso, ele foi meu colega de colégio.  Então era amigo e então, a gente debatia   muitos 

problemas.  Agora eu vou entrar...fazer outra digressão, pra mostrar o que foi a delegacia na época 

do Gilberto.  Lá estavam:  ele, delegado, o Serviço Nacional de Peste, que era o nosso, a Malária, 

que era o Jefferson, que estava lá como chefe e a Saúde dos Portos.  Tinha lá o Serviço Nacional 

dos Portos, também era sede lá.  Pois bem.  Gilberto recebia visitas de Pelon e nós estávamos lá 

presentes, quando ele visitava.  Íamos debater assuntos de saúde pública, conversar...tudo.  Recebia 

gente representante da Delegacia nos estados.  Mário Magalhães, por exemplo, era sanitarista de 

Alagoas.  Era o representante.  Era uma espécie de sub-delegado.  O delegado em Recife e ele lá 

em Alagoas.  Quando ele vinha, nós estávamos juntos.  Eu, já tinha trabalhado em Alagoas, tinha 

já, grande interesse.  E na época de Almir, ele ía muito lá pra Recife.  Foi aí que eu conheci Mário, 

em 1958.   Então, essa aproximação continuou e eu posso dizer que surgiu a idéia de se realizar 

em Pernambuco, as reuniões de medicina preventiva.  As reuniões de medicina preventiva.  Essas 

reuniões foram realizadas...eram realizadas de 2 em 2 anos e a sede para as reuniões eram os 

municípios mais importantes das regiões fisiográficas de Pernambuco.  Desgraçadamente, só 

fizemos em Pernambuco pela facilidade e depois, facilidade de... estarem juntos ...o mais 

importante Serviços. Então, nós fazíamos o que?  Estabelecíamos, por exemplo em Petrolina, em 

Afogados de Gazeira, em Pesqueira, em Olinda, em Nazaré... a primeira foi em Nazaré da Mata.   

A Região canavieira no noroeste da cidade de Recife, a uns 100 Km mais ou menos.  Pois bem, a 

primeira foi lá e participamos dessa reunião. E depois participamos também de outras.  A de 

tracoma foi no alto sertão, que é zona de Tracoma, em Afogados de Gazeira.  Então, estes ...estas 

reuniões davam margem a se debater assuntos de saúde pública desde os nacionais até o que 

havia...os conhecimentos que nós íamos tendo de coisas... internacionais.  Porque naquela época, 

veja como foi interessante a união a reunião de um grupo de sanitaristas interessados.  Na peste 

por exemplo, eu recebi o que havia de melhor em publicações, vinha daqui do Rio.  Porque Almir 

e Alfredo Bica, que era o chefe da... da divisão da... do setor de epidemiologia, mandava cópia de 

certos trabalhos das revistas.  Eles tinham uma biblioteca especializada e todas as revistas 

internacionais principais de doenças transmissíveis ele tinha.  Então, ele mandava pra nós as cópias 
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dos trabalhos e nós debatíamos isso... conversávamos sobre isso.  A mesma coisa com a parte de 

esquistossomose.  Foi quando entrou na jogada Isnard Teixeira, que aí nós participamos e partici... 

e colaboramos com ele naquele grande inquérito que terminou sendo apresentado em 1950 num 

Congresso Nacional de Higiene... foi, se não me engano, 5o Congresso... Eu tenho aí, os anais... 

 

WH - Congresso Brasileiro de Higiene... 

 

CA - De Higiene.  Em 1950... 

 

WH - SBH, né.. 

 

CA - SBH.  1950.  Foi um grande Congresso lá em Recife.  Aliás, dois grandes.  Foi esse, em que 

Isnard apresentou o trabalho de esquistossomose e ...um outro em 62. 

 

WH - Ah, mas isso o senhor vai nos contar depois... 

 

CA - Em 62 foi o de Mário Magalhães... 

 

WH - Ih....Mas a gente vai conversar muito sobre isso... 

 

CA - Aí entrou a parte da SUDENE... 

 

WH - Mas essas reuniões de medicina preventiva, Dr. Celso eu ía lhe perguntar... Essa idéia surgiu 

em que época maios ou menos? 

 

CA - Surgiu exatamente quando foi criada a socidedade de Higiene de Pernambuco.  Porque lá ... 

havia a Sociedade de Medicina de Pernambuco e Otávio era presidente.  Mas a coisa foi se 

especializando... porque a Sociedade de Medicina entrava tudo.  A revista de lá, da Sociedade 

naquela época, publicava cirurgias, publicava trabalhos de dermatologia, trabalhos de higiene...de 

tudo. Mas...era uma Sociedade que aglo... que englobava todo movimento de saúde...da Medicina 

enfim.  Então, veio essa idéia e Gilberto Costa Carvalho era médico assistente de Otávio de Freitas.  

Foi exatamente o lugar que eu deixei, ele assumiu.  Ele...eu saí em 35 e Gilberto assumiu a 

assistência no Hospital Pedro Segundo.  E Otávio influenciou a todos nós nessa coisa de saúde 

pública.  Queira ou não queira, a gente tem que dizer que Otávio nos influenciou.  Porque ele foi 

um sanitarista pioneiro, o Otávio.  Então, Otávio de Freitas, já estando mais...caído na idade, ele 

estimulou o Gilberto e Gilberto então fundou, com o apoio dele, a Sociedade de Higiene de 

Pernambuco. 

 

CF - Em que ano, professor? 

 

CA - Em 1947, se não me engano.  Se estiver errado eu vou ver exatamente a data pra corrigir.  

Mas diga... 

 

CF - Essa Sociedade inclusive tinha uma revista, o “Momento”, né, que o senhor cita no livro... 
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CA - Ah... isso é curioso. “O Momento” foi uma revista que surgiu de um médico da lepra, que 

era o Medeiros Dantas... Francisco Medeiros Dantas.  Ele publicava no “Momento” tudo que havia 

de novo sobre as sulfonas, sobre o tratamento com as sulfonas, sobre a... metodologia para o 

tratamento da lepra, sobre a idéia de não ter mais o Sanatório, podia fazer o tratamento 

ambulatorial ou na própria residência, não é?  Então, foi uma revolução depois das sulfonas, 

porque a lepra não precisava de segregar doentes numa... num sanatório.  Basta dizer que o 

Sanatório de...foi fechado.  O Sanatório de Mirueira lá de Pernambuco, naquela época.  Acabou.  

Ele terminou a construção com Almir Castro, o Sanatório de Mirueira.  Pouco tempo depois, uns 

4 ou 6 anos depois, foi fechado.  Mas o... “Momento”, publicava isso.  Mas aí, nós, sanitaristas 

que estávamos ao lado de Gilberto, começamos a remeter trabalhos pra lá, não é.  Então, sobre 

tracoma.. sobre peste, por exemplo, eu soltei vários trabalhos sobre peste.  Então, quando saía... 

um congresso, por exemplo houve um congresso lá, o Congresso de Salvação do Nordeste, em que 

se tocava de todas ... não só a parte política como a parte de saúde, a fome, por exemplo, a questão 

da fome... O... o Josué de Castro também participava dessa...também estimulava todos nós.  Josué 

promoveu até um congresso em Garanhuns, chamado ASCOFAN -era Associação de Combate à 

Fome... uma coisa assim.  Isso em 1958, 58.  Agora é que houve esse...esse rebuliço todo para 

combater a fome.  Mas ele desde 58 que lutava pra combater... a ASCOFAN foi uma organização 

que Josué criou e que ainda tem um grande...uma grande continuidade através da atividade do 

James Pereira Lima, um colega nosso que...mantem a chama viva dessa coisa contra a fome.  Ele 

fez em Garanhuns e eu participei   lá, quer dizer, nós todos sanitaristas participamos desse 

congresso, inclusive apresentando trabalho, na parte de tracoma.  A ligação era a questão de 

riboflavina, porque é uma das vitaminas que interfere...riboflavina a xero... e a vitamina A... por 

causa de certas afecções populares.  Naquela época, se descobriu, que vinha leite doado da 

América, mas vinha sem gordura nenhuma.  Então começaram a ter xerostomia lá no Posto de 

Vitória.  E era um leite que não valia nada porque não tinha vitamina A.  Aí depois eles mandaram 

pra fazer a mistura daquele leite que não valia nada, era um pó, com umas ampolinhas 

de ...vitamina.  Dá muito trabalho, não é? (risos).  Isso aí é tudo pra engabelar a todos nós 

(risos) ...né?...A gente sabe... 

 

CF - Mas Dr. Celso, então, só pra gente fechar isso... Essas reuniões de medicina preventiva 

acabaram dando nessa Sociedade de Higiene de Pernambuco... 

 

CA - Sim... Sociedade de Higiene de Pernambuco... 

 

CF - ...que é... agrupava ... esses médicos que trabalhavam nas delegacias de saúde...nos Serviços 

Nacionais... 

 

CA - Só era o grupo de Pernambuco mesmo.  Era o grupo... não era... de Pernambuco mesmo. 

 

WH - Quem era o grupo de Pernambuco? 

 

CA - Vou lhe dizer.  Gilberto, que era o diretor. Em Peste estavam eu.  Jorge de Sá em Lepra aí já 

vinha Saul Tavares de Mello...também que era Peste... 

 

WH - Quem?   
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CA - Saul Tavares de Mello era outro médico, que foi chefe do setor, não é?  Agora...tinha mais o 

grupo do estado...pra reunião de medicina científica o grupo do Estado aderiu plenamente.  E ... 

 

WH - Era o pessoal que trabalhava na Secretaria do Estado... 

 

CA - Da Secretaria do Estado. Aí, todo ele ficou. O SESP, o pessoal do SESP estava lá... O Aluísio 

Sanches, por exemplo, que estava lá naquela época, participou.  

 

WH - O Ernani Braga já era do Serviço?   

 

CA - Não, o Ernani já estava aqui.  Depois que eu vim fazer o curso de Peste, ele veio antes, um 

ano ou dois... depois ele foi se embora pra OMS e ... nunca mais... Só vim me encontrar com ele, 

com Ernani Braga quando eu trabalhava no INERU, fazendo pesquisa de leishmania em 

Jacarepaguá e ele na escola.  

 

WH - Isso... 

 

CA - Mas voltando, aí o grupo tava todo... Medeiros Dantas, era outro que fazia parte do grupo de 

medicina preventiva...das reuniões de medicina preventiva.  Era uma enormidade de gente.  Assim 

de momento... Eu, se pegar a papelada que eu tenho, eu digo todos.  Porque eu tenho a coleção 

toda encadernada da... 

 

WH - Esse pessoal que andava pelo Nordeste, mesmo que não fosse pernambucano, por exemplo 

o Almir Castro, o Mário Magalhães... 

 

CA - Sim... 

 

WH - Essas pessoas participavam ... 

 

CA - Das reuniões de medicina preventiva, não.  Porque eles tinham outras atividades por fora e 

isso era muito restrito ao pessoal de Pernambuco, lá.  Mas antes de fazer.. de ir adiante.  Tudo da 

medicina preventiva, da agenda de medicina preventiva, foi publicado no “Momento”.  De modo 

que esse acervo, tá todo lá.  Eu até uma vez sugeri ao Gilberto, fazer um levantamento de todos 

esses trabalhos, fazer a tabulação em todas essas ... Porque lá se discutia tudo:  mortalidade infantil, 

a parte de doenças transmissíveis, água (ruído de móvel sendo arastado), se tinha ou não serviço 

d’água no... no município sede e nos vizinhos.  Todas as indicações pra que se estabelecesse a 

médio e a longo prazo pra melhorar a saúde... Tudo isso tá publicado nos relatórios que tão lá, no 

“Momento”.  Agora, acabou, né?  Como tudo na vida, tem um princípio e tem um fim. Essa 

coleção... se tiver, um ou outro tem.  Quem guardava isso com muito carinho, era Gilberto.  Ele já 

morreu.  Eu tenho alguns exemplares do “Momento”. com trabalhos sobre esses relatórios, essas 

coisas.  Mas... 

 

CF - Dr. Celso... 

 

CA - ...nesse “Momento”, quanta coisa saiu de interessante.  Por exemplo, os cursos que se faziam 

lá...foram muitos cursos que nós participávamos. Por isso que eu digo, essa coisa de saúde pública 
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é uma família.  Quando houve o curso lá de doenças venéreas, nós estávamos lá participando, nem 

que seja na parte de epidemiologia.  Quando houve tracoma...tava lá, não é?  A... parte de... vários 

cursos... bioestatística, curso pra auxiliar de enfermagem de ... mais saúde pública, não é?  Também 

houve lá.  E... a coisa cresceu de tal meneira, que Gilberto da Costa Carvalho derrubou umas duas 

ou três salas e fez um anfiteatro.  E deu o nome de Anfiteatro Arlindo de Assis, em homenagem a 

Arlindo de Assis.  Isso nos tempos idos, né?  (risos).  Ele deve continuar por lá, se não 

derrubaram...A casa era muito grande, com umas mangueiras... 

 

WH - A casa da Delegacia... 

 

CA - Era a casa da Delegacia.  As mangueiras lá... no fundo é que tinha o negócio lá dos 

motoristas... 

 

CF - Dr. Celso, me diga uma coisa... É... o senhor sentiu ... Porque quando estávamos conversando 

sobre essas reformas, sobre a importância do Barros Barreto à frente do Departamento Nacional 

de Saúde, as modificações que foram feitas... Em 45, Barros Barreto sai.  O senhor sentiu alguma 

mudança a partir do momento que ele não está mais à frente... 

 

CA - Não, o impulso que ele deu foi tão grande, que eu não notei a diferença.   

 

CF - O trabalho continuou... 

 

CA - Continuou.  A mudança mesmo foi depois de 56.  Depois de 1956 foi com a criação do 

DNERU.   

 

WH - É, mas a gente ainda não chegou... 

 

CA - Não chegou ainda... 

 

WH - Nem falamos do Serviço Nacional de Peste... 

 

CF - E só mais uma coisa, Dr. Celso.  O senhor falou do SESP... do pessoal do SESP... 

 

CA - Você... você quando fala...tá gravando?  Ah, tá ali, você ta ali... 

 

CF - Como é que era a relação com as pessoas que trabalhavam no SESP?  Com... porque no caso, 

o senhor tinha os funcionários de serviço federal, das secretarias estaduais... 

 

CA - Bom, inicialmente nós não tínhamos muita ligação com o SESP porque o SESP, no início, a 

atividade maior dele era do Ceará pra cima.  O SESP criou umas unidades, uns centros... uns 

pequenos hospitais pra triagem de nordestinos que eram levados pra Amazonia, pra tirar borracha... 

pra Guerra, né, pra extrair borracha.  Adoeceram, alguns morreram de malária e tal ... aquela coisa   

toda que o nordestino é que sabe fazer.  Morrem com as doenças próprias da área e depois... 

morrem anonimamente.  Então, o SESP escolhia os mais aptos, os mais sadios, mais destemidos, 

que abandonavam tudo pra ir prá lá... E íam.  Então foi feito um posto também no Maranhão...Foi 

no Ceará e no Maranhão, que havia postos de seleção... Croatá, se não me engano e no Ceará 
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parece que era Aracatí... Naquele meu livrinho eu cito o... os postos todos.  E em Belém.  Então, 

durante a Guerra, o negócio funcionou e nós não tínhamos nenhuma ligação.  Depois que acabou 

a Guerra, o SESP começou a crescer, através de postos em determinadas áreas, inclusive lá em 

Pernambuco.  E...se dedicou mais à parte de ...Centros de Saúde mistos em áreas específicas, de 

interesse do SESP, para botar água, para instalar serviços d’água.  O SESP se especializou e tinha 

até uma boa equipe de... de médicos sanitaristas.   Médicos, não.  Engenheiros sanitaristas.  Por 

causa dos serviços de água.  Então, nesta época, eu comecei a ter contacto com o pessoal do SESP.  

E... lá, era o Aluísio Sanches que era o diretor.  Durante muito tempo...e ele participou conosco 

dessas reuniões.  Eu tenho fotografias dele nas reuniões lá de medicina preventiva... 

 

CF - Esses centros de saúde do SESP, faziam o que?  Eles ... 

 

CA - Esses centros, por exemplo... eu vou dar um exemplo de Palmares, que era uma zona muito 

parasitada de esquistossomose, ele tinha lá um centro de saúde e até tinha pequenos hospitais para 

tratamento dos doentes.  Os doentes de esquistossomose, havia também a necessidade de 

hospitalizar.  Pois bem, lá em Palmares, eles tinham um centro muito bom, lá... em Palmares.  E 

fazia atendimento da população.   Era um reforço para a proteção da saúde no estado. 

 

CF - Atendiam qualquer tipo de doença, não é... Não era uma doença específica. 

 

CA - A qualquer.. Agora, era um serviço bom de primeira ordem.  Porque o pessoal era bem pago, 

diga-se de passagem, o pessoal do SESP sempre foi muito melhor remunerado do que o nosso 

grupo, não é?  E... porque eles..( campainha de telefone ao fundo) inicialmente eles tavam com 

aquele padrão americano de pagar bem   e tal (continua a campainha ).  Eu peguei gente do SESP 

sabe aonde? Em Itaituba e Fordlândia.  Eu encontrei gente do SESP lá.  Quando eu trabalhei em 

esquistossomose, quando eu dirigi aqui na divisão de profilaxia da esquistossomose, eu fui lá e 

encontrei ... gente do SESP que ganhava muitissimo melhor do que o medicozinho que a gente... 

que era do DNERU e que nós levamos pra lá.  Que era o Dr. Laerte. 

 

CF - Agora o SESP, ele não... ele não se adequava a essas normas da Divisão de Organização 

Sanitária, do Departamento Nacional de Saúde...Ele tava por fora disso... 

 

CA - Ele tava...tava um pouco por fora disso, porque ele foi criado numa situação toda especial na 

época da Guerra, para uma atividade muito limitada.  Depois é que, quando acabou a Guerra, ele 

se espalhou pro Brasil, especificamente pra fazer instalação de serviço de água em municípios, se 

especializou nisso, e nos lugares onde eles instalavam centros de saúde e pequenos hospitais, eles 

atendiam à população. 

 

CF - Mas aí o critério de funcionamento, atendimento, era tudo deles, né? 

 

CA - Não.  Sim.. mas aí o critério de atendimento de posto de saúde, centro de saúde, é igual.  

Porque aí é um padrão que depende apenas da qualidade do funcionalismo treinado pra isso.  

Porque um serviço de saúde pública que tem um centro de saúde, ele deve ter ... um melhor padrão 

de trabalho... 

 

WH - Quer dizer, o SESP que serviu de padrão pra outros postos?  
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CA - Pra centros de saúde, ele era muito bom.  Era um bom serviço. 

 

WH - Quer dizer, quando se defendia a instalação de centros de saúde, o que se pensava era na 

estrutura do SESP, dos centros... 

 

CA - Não... ele...quando surgiu o SESP, já se sabia, antes o que se havia de melhor.  Porque antes 

do SESP, já havia centros de saúde padrão, inclusive aqui.  Começou aqui no Rio...não é?  

Petrópolis... era um dos centros... Tanto que os cursos de saúde, nós íamos bater lá em Petrópolis.  

É... é.... Foi na época do Barreto e de Fontenelle. 

 

CF - É porque a estrutura, Dr. Celso, a.... aquela divisão:  Centro de Saúde, Posto de primeira 

classe...é igualzinho ao que tem no SESP, né? 

 

CA - É a mesma coisa, é, é.  E uma das coisas que se lutava aqui, era conseguir fazer funcionar a 

enfermeira de saúde pública, que tinha de ser de alto padrão. Era uma turma muito bem preparada, 

mas aí já estava com aquele coisa americano, aquele modelo americano.   Porque os centros de 

saúde atendiam os doentes...vamos dizer, um caso de difteria...a enfermeira de saúde pública ía 

bater na...fazer o acompanhamento na casa do doente (som de batida em madeira), ía ver os 

comunicantes, ía fazer a parte de imunização... Então...era um serviço caro...era um serviço caro.  

Um país pobre como o nosso pra fazer com um padrão e... mesmo americano e ter... quanto ía 

gastar em saúde...em..como é...enfermeira de saúde pública?  Era uma coisa danada.Tinha até um... 

 

CF - Isso chegou a existir? 

 

CA - Chegou a existir, mas numa área limitada.  Só num determinado foco.  Por exemplo, aqui no 

Rio, tinha...era aonde, Meu Deus?... Era um desses distritos daqui.... da zona norte aqui, não é? E 

tinha um... em Petrópolis, era um centro modelo. Centro modelo.  Tanto que era o escolhido para 

todo mundo que vinha fazer saúde pública. 

 

CF - Mas isso chegou a existir no nordeste? Nos centros de saúde do nordeste haviam enfermeiras 

visitadoras que acompanhavam assim regularmente? 

 

CA - Sim, mas tudo em pequeno número, não é... não em número bastante para atender à população 

eh... que exigia esse serviço. Uma população pobre e espalhada naquela zona de alagado de 

Pernambuco,ía exigir uma quantidade muitíssimo maior.  Então, no serviço que existia, só nos 

casos mais agudos é que as enfermeiras íam lá ... fazer parte de detectar comunicantes de pessoas 

doentes.  Principalmente, a tuberculose é uma doença aguda, epidêmica.  Não é o caso de surto de 

meningite, surto de difteria,... 

 

WH - Isso é mais na área urbana mesmo... 

 

CA - Na área urbana, exatamente.  Na área rural, não tinha nada.  Era só na área urbana.  Aí, tinha.  

Agora, nesses grandes centros, nesses centros modelo, geralmente eles procuravam, por uma 

questão econômica,associar próximo a uma maternidade.  Porque aí fazia a parte de profilaxia 

materno- infantil.  Aí, já é uma questão um pouco de criatividade.  Tem o centro modelo e.. tem 
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uma maternidade alí. Na Encruzilhada,por exemplo,  lá em Pernambuco, tem uma melhor e maior 

maternidade era lá... uma maternidade muito boa.  Porque atendia uma população enorme, tudo 

próximo, não é? E... a coisa é essa. 

 

CF - Dr. Celso, e na época que o SESP já tinha esses centros de saúde, esses postos, havia uma 

ligação... uma colaboração do SESP com os serviços da secretaria... 

 

CA - Não...não... Havia uma ligação de informação do que eles estavam fazendo. 

 

CF - Mas na prática, na execução do serviço... 

 

CA - Cada um tinha seu grupo de funcionários, absolutamente isolado.  O SESP tinha o seu corpo 

de médicos, de auxiliares de laboratório... 

 

CF - Se houvesse uma epidemia, por exemplo... 

 

CA - Ah, eles se comunicavam. 

 

CF - Mas havia colaboração entre esses serviços para combater uma epidemia? 

 

CA - Aí tem que ter.  Vem...vem naturalmente.  Num caso epidêmico, aí vem.  Por exemplo, numa 

grande inundação.  Quantas vezes... todo lugar que há inundação, há leptospira...leptospirose.  Aí 

tem que haver uma colaboração.  É como num incêndio.  Havendo incêndio, todo mundo tem que 

cooperar... (risos)... pra apagar o incêndio.  Mas eu ía te dar um exemplo de qualquer coisa a 

respeito de ... 

 

BG - ...Essas enfermeiras já existiam antes do SESP ser implantado? 

 

CA - Já...já.  A enfermeira de saúde pública foi criada na época de ...de Carlos Chagas.  Esse 

hospital...essa Escola de Enfermeiras de Saúde Pública daqui... Ana Nery... foi naquela época.  

Antes de Barreto, antes de 20. Foi... aliás foi em 23...23 que criaram...não, foi em 22.  Porque 

aquilo foi um prédio que serviu pra... (INTERRUPÇÃO DA FITA). 

 

 

Fita 7 – Lado A 

 

 

WH - Pode continuar... O sr ia dar um exemplo... 

 

CA - O exemplo é o seguinte:  Havia em Pernambuco vários centros de saúde, centros modelos, a 

Encruzilhada principalmente onde junto havia ou foi criada a maternidade.  Então, a idéia 

de...materno-infantil de fazer profilaxia de fazer higiene materno infantil cresceu nessa época.  E 

um dos médicos que trabalhou naquele tempo e depois se tornou professor de pediatria - Fernando 

Figueira... 

 

WH - Fernandes Figueira... 
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CA - Fernando, Fernando Figueira.  Ele teve a idéia de criar o Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco, porque englobava todo grupo de, não só desde a gestante, até depois... do nascituro, 

né?  Então ele teve a sorte de ser atendido nas... nos pedidos de verba e de área pra trabalhar.  E 

aproveitou o velho prédio do Pedro Segundo, do Hospital Pedro Segundo.  Esse Hospital Pedro 

Segundo é uma das coisas muito bonitas, sob o ponto de vista arquitetônico, que tem em 

Pernambuco.  Uma enormidade.  Então, ele ao lado do Pedro Segundo, em terreno do Pedro 

Segundo, ele já no fundo da maternidade, maternidade que tem o nome em homenagem a Oscar 

Coutinho, era obstetra de lá.  Ele aí construiu e foi ampliando cada vez mais, até hoje continua 

ampliando ... o Instituto Materno Infantil de Pernambuco.  Esse Instituto, ele admite... presta 

assistência a todo caso de patologia infantil que procure.  E essa assistência não é apenas alí, pra 

sair de uma dificuldade imediata.  Ele presta assistência social.  De modo que a criança ou a mãe 

que vai lá, ela vai ser atendida no momento e vai ser seguida através de pessoal especializado do 

Instituto em suas residências.  Então, tem aquela parte social completa.  O Instituto é um dos órgãos 

que realiza esse trabalho em profundidade.  Não entra uma criança que não saia de lá curada ou se 

for o caso de morrer, que não tenha...não saia autopsiada.  De maneira que toda criança lá entra... 

sai de lá com um diagnóstico, perfeito quando não, post mortem.   

 

WH - Essa idéia, Dr. Celso, do tratamento... da questão materno-infantil na saúde pública é de que 

época esse Instituto? 

 

CA - Bom, essas... é a mais antiga.  Porque quando começaram a realizar trabalho de saúde pública 

com centros de saúde, veio naturalmente como uma   necessidade.  Então os casos de crianças que 

procuravam os centros de saúde ou para um atendimento ambulatorial ou até um...um 

internamento, obrigou a que se procurasse causas remotas.  Muitas vezes a criança chegou ali com 

uma determinada afecção ou uma deficiência em consequência da falta de atendimento à gestante.  

Então, não adianta a pessoa olhar aquele doente, aquela criança que chega... tem que evitar que 

cheguem desse tipo de patologia, fazendo preventivamente o atendimento da gestante.  De modo 

que lá em Pernambuco, no Instituto Materno Infantil,a gestante é a pessoa mais procurada pra se 

fazer o atendimento durante todo o período (ruído de carro ao fundo). Porque aí ela vai ter também 

a orientação alimentar, não só na parte de infecções, mas na parte alimentar também.  Aí vem tudo, 

exames de sangue pra... todas as doenças que já tiveram, e tal.  Então vem toda a ficha de saúde 

de uma gestante...é completa. 

 

WH - A parte de educação sanitária também? 

 

CA - A parte de educação sanitária também.  E é isso que eu disse à... Cristina.  O atendimento lá, 

não é só ... de uma maneira imediata.  O atendimento continua sob o ponto de vista social.  Vai 

verificar as condições de vida da mãe, não é, quais as deficiências ...Vê... Procura orientar pra 

sanar essas deficiências no ambiente social, aonde mora, se é operária, como é a situação com o 

marido, enfim toda essa constelação de fatores que possam... que possa prejudicar o feto que está 

ali se desenvolvendo ( ruído de alarme de carro)então, já vai ser providenciado, orientado, 

conseguir uma solução pra mãe.  Então esse Instituto de Medicina Materno Infantil vai desde a 

gestante até o pré escolar... vai até o pré escolar.  De modo que hoje esse Instituto atende 

diariamente cerca de mil pessoas por dia.  Tem um número enorme de pessoas...de crianças 

internadas e também presta assistência às gestantes.  Isso é que é importantíssimo lá. 
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CF - Ele é um Instituto do estado, é do governo do estado? 

 

CA - Não é propriamente do estado.  É uma Instituição que recebe verbas várias. Inclusive 

internacionais, até.  Porque já recebeu esse ano passado ...uma grande homenagem.  Foi inscrito o 

nome do Instituto Materno Infantil de Pernambuco como o Hospital Amigo da Criança. Porque o 

padrão é tão bom, que recebeu esse título, pelo que ele faz de prevenção evitando doenças 

e ...curando situações... dificuldades ... eliminando dificuldades.  Agora esse...Hosp... esse Instituto 

é um Instituto de referência; é uma espécie de escola de medicina especializada, porque prá lá vão 

médicos até de outros estados...até, não...não só de Pernambuco, como de vários outros estados do 

Brasil, pra se especializar nessa parte de pediatria.  É pediatria e inclusive a parte de ...pediátrica 

cirúrgica, eles fazem também a parte cirúrgica.  É completo, esse Instituto de Medicina Preventiva 

e... pra ele viver, ele tem que receber verba do estado, da prefeitura, de outras... dos mecenas, dos 

ricaços, que às vezes ...ficam...se esquecem de dar um pouco mais, não é, e passa grandes 

dificuldades.  A última foi o ano passado, o início do ano passado, que o Governador de 

Pernambuco que foi quem salvou a situação.  Porque verbas que estavam alocadas pra lá, não 

chegaram... federal, do Governo Federal.   Então, se viu na iminência de... cortar serviços e até de 

sacrificar... não deixar mais internar crianças.  O fato é... inclusive de pagamento de comida (vozes 

ao fundo, cantando) ...de recursos de... Então, Fernando Figueira apelou ao Governador de 

Pernambuco e ele atendeu. Deu... alguns milhares... milhares, não, milhões de ... salvou a situação.  

Esse Instituto tem uma outra ligação muito interessante com o HEMOP.  O IMIP (?) é um. O 

HEMOP é o Instituto de Hemoterapia de Pernambuco, que é outro Instituto padrão.  Eu associei 

os dois porque os dois foram feitos... foram instalados pelo Fernando Figueira, esse pediatra 

pernambucano. (som de alarme de carro e de vozes infantis, juntos).  Mas... 

 

WH - Porque Pernambuco é uma região que.. Recife, né que no Nordeste tem muita importância 

nessa área de medicina... 

 

CA - Tem... irradia.  A primeira Escola de Medicina do nordeste propriamente foi lá em 

Pernambuco.  Em 1916 foi fundada e a primeira turma saiu em 1926, dez anos depois.  Então ela 

irradia muito ali para os outros estados informações, conhecimentos, a turma vai se especializar 

lá, nessa área.  Agora, Alagoas tem também uma Escola de Medicina.  Mas a área de saúde de 

Pernambuco teve e tem ainda uma grande influência pro Nordeste.  A propósito de... dessa 

influência de saúde pública, eu vou citar aqui apenas um fato histórico.  Um dos médicos que mais 

influência teve e repercussão trouxe à saúde pública de Pernambuco foi Amauri de Medeiros. 

Amauri de Medeiros.  Esse médico ele era genro do Governador Sergio Loureto.  E Sergio Loreto 

deu todo apoio e deu o que?  Recursos, meios dele fazer uma reforma geral.  Então ele conseguiu 

botar num prédio muito bom lá em Fernando Vieira (?) a sede do Departamento de Saúde, que 

ainda hoje está lá, na rua Oswaldo Cruz.  Mudou o nome, ficou a rua Oswaldo Cruz, onde tem 

uma pracinha.  Junto, Otávio de Freitas fez a sede da Sociedade de Higiene...de Higiene, não, 

Sociedade de Medicina... Sociedade de Medicina.  E posteriormente, como apêndice a Sociedade 

de Higiene, que se reúne lá.  Nesta...nessa sede, que fica ao lado do Departamento de Saúde, são 

realizados os congressos de saúde lá de Pernambuco, onde foi realizado o Quinto, num trabalho 

do Isnard e o Décimo Quinto, parece,1962, que você quer que eu fale depois.  De modo que a parte 

de saúde, que eu me lembre, porque naquele tempo eu era...(risos) ainda menino...criança, era 

Amaury de Medeiros.  E Amaury, com aquela inteligência fulgurante que ele tinha e um desportivo 
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extraordinário ele... reformulou a saúde pública de Pernambuco.  Mas... você podia   abordar agora 

um outro assunto.  Depois que eu cheguei em quarenta e... em 38, na peste, você começou a falar 

em Oscar de Brito... 

 

WH - Não... o que a gente tava vendo mais, Dr. Celso era quer dizer...essa entrevista agora, o 

senhor pode ver, é mais a parte administrativa...política... como é que se organizavam as 

Delegacias...Era isso que a gente tava querendo mais pegar hoje. 

 

CA - A Delegacia era... as Delegacias... o núcleo das Delegacias principal era o seu sanitarista 

chefe, que era o Delegado.  Agora, de acordo com os problemas, essa Delegacia recebia o aporte 

de outros sanitaristas ou de outros médicos especializados.  Então, na Delegacia de Recife, que eu 

vi ela crescer, ela tinha médicos leprologistas, que foram contratados pra lá.  Jorge de Sá era um 

deles. Medeiros Dantas... foi outro médico leprologista que...que trabalhou lá.  Agora... Peste, eu 

fui pra lá ...terceira... 

 

WH - Na sua área de peste quantos médicos trabalhando tinha? 

 

CA - Na minha área, em Pernambuco, tinha 14 médicos nos Distritos.  Cada Distrito tinha um.  E 

não foi de repente.  Foi crescendo aos poucos. Porque eu cheguei em 38.  Em 43 houve o primeiro 

curso.  Aí foram contratados um determinado número de... Em 45, mais outros foram...foram 

contratados.  De maneira que ao todo, nós tínhamos 14 Distritos, 14 médicos e tínhamos 3 médicos 

de laboratório.  Era um no Ceará, um no Pernambuco e outro em Alagoas.   Aí era médico 

especializado em microbiologia.  Esses vinham fazer o curso aonde? Aqui em Manguinhos. 

Fizeram o curso aqui em Manguinhos.  De maneira que diretamente, é... no Serviço de Peste, os 

médicos neste número ... cada Distrito tinha o seu médico chefe.  E cada Distrito tinha o seu 

laboratório, dependendo da área uns maiores, outros menores... 

 

WH - Devia ter muita... muita requisição de exames, né? 

 

CA - Não...não... era só peste.  Era só pesquisa.  Essa parte de laboratório de peste não era pra 

atendimento de pedido de exame de fora, não.  Era um laboratório para fazer a pesquisa de peste 

nos roedores.  Então, vê que era muito especializado.  Por isso o Serviço de Peste cresceu numa 

época de difícil trabalho para nós, médicos porque não havia recursos terapêuticos bons.  Só 

depois, com os antibióticos.  Cresceu principalmente na pesquisa.  Porque foi o Serviço de Peste 

que fez o maior inquérito de roedores no Brasil.  Toda área do nordeste, desde Minas Gerais, até 

lá em cima, Ceará, foi levantado.  Você vê que foram descritas espécies novas em pulgas e espécies 

novas em roedor.  O trabalho do Lugen tá publicado, tá aí.  Ele botou aquele... jogou no 

conhecimento científico um bicho que é daqui, da área...é a  pichuna... pichuna é de lá.  Aliás, 

pichuna significa pele escura,  preta.  Una é um sufixo de índio, não é... da língua gê(?).  Rio Una, 

rio... água preta minha terra é na base do rio Una...rio de agua preta.  Pichuna é o bicho de pelagem 

escura . Ele descreveu isso.  E nesse grande  inquérito, nós fizemos força pra concluir.  Houve 

estudos de mais de 60 mil exemplares de pulgas que eram mandadas praqui pra São Paulo.  Pra 

Lindolfo Guimarães eh.... entomologista e era  da Universidade de São Paulo, do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo.  Eu fui várias vezes lá, pra conseguir que ele terminasse 

o trabalho.  Porque ele não era...nós mandávamos pra ele fazer uma amostragem pequena, mas não 

60 mil. Então, naquela época, nós conseguimos um entomologista que trabalhava lá em Recife, 
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Arquimedes ...Marques...é Arquimedes Marques Cruz.  Arquimedes...é: Arquimedes Marques da 

Cruz.  Colocamos ele lá um ano,  com... o Lindolfo Guimarães, pra ele ajudar.  Porque a pulga tem 

que ser clarificada, montada e analisada.  Então ele descobriu espécies novas, também.  E aí ele 

descreveu, com a amostragem que ele recebeu e fez uma monografia que eu cito naquele meu 

trabalho, de 170 páginas, com numerosas figuras e...descrição de espécie nova.  Então nós sabemos 

que em consequência do Serviço de Peste, houve essa grande...esse grande trabalho científico: O 

levantamento da fauna de roedores e  da fauna pulicidiana de toda essa área.  E ficou provado o 

que?  A ubiquidade da  Polygenes (?) giordani em toda essa área.  Ela existe desde  - essa espécie 

de pulga  - desde lá o Ceará até o norte de Minas. E ...dispersão zoológica.  Ela não existe só 

nos...Porque geralmente as pulgas são muito específicas pra chupar o sangue do seu hospedeiro 

próprio.  Mas ela é uma... pulga de dispersão zoológica.  Ela ...tem.. em vários roedores ela existe, 

ela aparece .  São coisas curiosíssimas, muito interessantes.  Em função desse trabalho, surgiu um 

paralelo em Maceió... Rolan Simon, que se formou em 1942 e eu atraí ele pro curso de peste em 

43.  Simon foi pra Alagoas e começou a trabalhar nessa parte de ...epidemiologia, não é?  Ele era 

o chefe da brigada epidemiológica e então, em função daquela ... de um trabalho sobre pulga, que 

a pulga era o reservatório temporário de peste, ele aí foi verificar quais as espécies que transmitiam 

a polis, a Polygenes giordani é a transmissora.  Agora essa Polygenes giordani...essa Polygenes 

giordani é uma pulga só de roedor  silvestre, não é de roedor doméstico.  Esse rapaz, o Simon, ele 

terminou abandonando. Porque ele era muito inteligente, chegou aqui fazendo o, curso sabe de 

que, o curso de Manguinhos ,de Aplicação, aquele de especialização, porque ele como era chefe 

de laboratório ele tinha que ter uma parte de microbiologia muito boa.  Mas ele era muito vivo. 

Então ele não só ele via a parte de pulga como via a parte de micróbio .  E quando ele voltou pra 

Maceió, ele fez um concurso pra escola de Medicina e abandonou o tempo integral...de peste.  

Então ele fez 3 ou 4 trabalhos, monografias e... parou, não é? E  a parte de pesquisa dele ele não 

continuou e ficou como professor da escola.  E a parte de pesquisa passou pra Recife, ficou ... 

criou...aumentou ... com a nomeação desse casal que foi feita por Frederico Simões Barbosa , que 

eu já referi e que continua, ele já deve estar velhinho...porque já faz mais de 30 anos...(risos).  Não 

tá muito velho não.  Mas o Sergio e a Alzira são os melhores trabalhadores de peste atualmente.   

 

WH - Quer dizer as ... a Delegacia no caso, além de fazer o controle de...desratização, 

despulinização(?), tratamento no homem, né, também tinha essa parte de pesquisa... 

 

CA - Ah, bom... Isso aí já era...isso aí foi o que surgiu na nossa...na cabeça de todo mundo que foi 

trabalhar em peste.  Foi...era fazer a pesquisa.  Por que?  Porque antes era muito limitado o 

atendimento.  Nós temos que nos antecipar ao aparecimento da peste no homem... 

 

WH - Isso que eu ía lhe perguntar.  Como é que essas pesquisas voltavam... 

 

CA - Ah, porque se a gente espera que haja um caso humano... Porque o que é que já ocorreu 

antes?  A episotia, é a base de tudo, não é?  Quando começa a circular a peste entre os roedores e 

quando cresce muito a... população de roedores...aí explode uma episotia.  É nessa hora que a gente 

tem que evitar a peste humana, porque só usa o inseticida nessa ocasião e nesses lugares.  Porque 

antes, não se sabia nada e então, ao longo dos anos foi que começamos a observar e ...evoluiu o 

Serviço de Peste para, ao invés de esperar a denúncia de caso de peste, fazer o rastreamento da 

doença...da...do micróbio nos roedores. 
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WH - Claro... 

 

CA - Porque o roedor, reservatório natural tá lá. E ainda existe uma dúvida, porque o roedor...o 

roedor reservatório de um foco primitivo comprovadamente é só nas áreas secas semeadas de 

desertos do sul da Europa, Rússia e do Planalto Central da China e toda aquela parte da Ásia.  

Então, nos outros lugares do mundo, não havia.  A peste que veio de lá nos navios com os roedores 

domésticos é que contaminaram aqui, alguns portos e dos portos passaram para o interior e 

contaminaram os focos silvestres.  Da mesma maneira quando ela chegou em São Francisco, lá na 

Califórnia, que não existia antes peste, mas tem muito roedor silvestre lá, os esquilos...Ela chegou 

em 1902-1906 lá.  Não existia peste.  Mas eles contaminaram a fauna do roedor silvestre de lá, 

esquilos terrestres.  Porque tem uns esquilos que... Pois bem, esses esquilos são hoje o reservatório 

natural e que são infectados metade dos Estados Unidos.  Toda aquela parte ...toda aquela 

parte...Tem um trabalho aí que eu publiquei no Veronezzi... naquela coisa...Tem uma fotografia lá 

um mapa dos Estados Unidos com a metade com áreas de peste.  Agora, não é a peste humana ...é 

pouca a peste humana.  Por que?  Só adoece quem vai caçar na época que tá havendo episotia.  

Bom, então aqui no Brasil nós fizemos isso.  Estudamos os roedores silvestres.  Pesquisamos o 

que? Se há a infecção no próprio roedor através de inoculações de material do roedor e a densidade 

dos roedores porque você ao longo de 1 ano, 2 ...3 anos, você tem grandes variações.  Você... por 

hectare e pelo número, digamos de cem armadilhas, você pega, digamos...  50, 30 roedores.  Em 

outra época não pega nada.  Então é uma variação enorme na densidade de população de roedores 

e nós vamos observar também uma variação na densidade de pulgas.  Os índices pulicidianos são 

muito observados.  Agora quando se pega um roedor, classifica e inocula pra ver se ...se tem 

alguma infecção.  E ainda se faz hoje, atualmente uma coisa interessante:  é usar o gato e o cachorro 

que caçam os roedores pra examinar o sangue.  Porque aí eles estão bons, sadios aparentemente.  

Mas se eles já tiveram peste e como são resistentes, a espécie, de caninos resiste mais que os outros 

animais.  O mais sensível é o roedor. Todos os os roedores são muito sensíveis.  Mas os 

caninos...eles são mais resistentes.  Eles se infectam, mas não morrem. Mas eles deixam a marca 

na imunidade.  Então hoje o casal lá...a equipe de Pernambuco, faz exames não só no roedor, nas 

pulgas e no ...nos gatos e cachorros.  Principalmente em gatos.  Eles pegam os gatos e veem... 

tiram o sangue e vêem a parte imunológica se há positividade imuno... Essa ...hem? 

 

BG - A gente tava querendo saber sobre os Postos de Saúde, também.  É... como é que é... eles não 

são subordinados às Delegacias, não é, que o senhor estava falando... 

 

CA - Não... os Postos de Saúde funcionam subordinados à Secretaria de Saúde do Estado.  Cada 

estado... 

 

BG - Existiam muitos Postos? 

 

CA - Não...agora tem mais.  Porque naquela época, a coisa foi crescendo...a partir daquela época 

pra cá.  Porque antes os Postos de Saúde eram... tinham Posto de Saúde modelo na capital.  No 

interior... nada.  Agora já tem Posto Modelo, quer dizer, Posto com maiores atribuições... com 

laboratórios e mais atendimento ...ambulatorial para determinadas doenças em Caruarú, em 

Garanhuns...não é?... Em Barreiros...em Nazaré...muitas cidades a coisa foi crescendo... Porque 

afinal de contas, nós estamos já com 60 anos, quase. 
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WH - Mas isso, essa tendência a interiorizar os Postos de Saúde é uma coisa que veio com as 

Delegacias, com os Serviços Nacionais ou isso já vinha... 

 

CA - Não...não...não...Isso veio depois das Delegacias. 

 

WH - Quer dizer foi uma indicação do próprio Ministério ...Barros Barreto... 

 

CA - Depois da reforma do Barreto, essa ampliação veio.  Porque antes ficava muito limitada à 

capital. 

 

WH - É... Inclusive o senhor faz referências.  Eu me lembro, lendo aquele livrinho verde que o 

senhor escreveu, né? O senhor diz que é... tinha muitos casos de peste, né... de pessoas que  

morriam ...não só de peste, mas pelo tempo que demoravam pra chegar até o Posto. 

 

CA - Ah, é... Não tinha...Primeiro porque havia poucos Postos...havia muito pouco.  Então, as 

distâncias, a dificuldade de transporte ...O meio de comunicar no Posto sabe qual era, na época? 

Quando era o dia de feira.  Quantas vezes eu digo, “Bom, feira, seguramente de sábado pra 

segunda-feira eu vou ter comunicação de peste.”  E era. Porque o sujeito vinha fazer feira e aí 

comunicava. “Olha tá havendo doença de rato lá na... no sítio tal, tal e tal da Serra Verde” ... aí 

comunicava.  Quando eu chegava lá na segunda feira de manhã aí recebia.  Olha, tinha gente na 

feira.  Porque o sujeito não ía sair de lá...andar 30 Km pra comunicar um negócio... 

 

WH - Já ía pra feira... pra aproveitar... 

 

CA - Aí ele contava.  Contava e eu já sabia que era... 

 

CF - Dr Celso, eu queria lhe perguntar uma coisa é... O... Barros Barreto, quer dizer...ele teve a 

possibilidade de...implementar essa reforma em período político,né muito fechado, né?  Muito 

autoritário... 

 

CA - E foi por isso que ele...teve...(risos) 

 

CF - Pois é.  Isso é um fator que ... dificultou, quer dizer...eu acho que...não trouxe dificuldades 

pra...pra objeções , né...municipais, estaduais...Porque a partir do momento que você tem 

interventores federais em todos os estados, não há uma oposição forte local a esse crescimento 

federal, né? 

 

CA - Não houve oposição por dois motivos:  Primeiro, porque era uma coisa boa.  Era uma coisa 

que tava dando frutos, tava oferecendo garantia de melhor saúde à população.  Isso é a primeira 

coisa.  A segunda era a... obediência.  Porque era uma autoridade máxima naquela época, o Barreto 

e nós tínhamos um poder grande pra ser atendido.  Eu vou lhe dar um exemplo.  Eu estava em 

Caruarú como chefe...não estava como chefe do Setor já de Pernambuco e próximo a Caruarú, tem 

um lugarzinho ...o município de São Caetano.  Que politicamente recebe...recebia a influência do 

grande chefe... Guilherme de Ponte.  João Guilherme de Ponte que era de Caruarú.  Esse Guilherme 

de Ponte ele era pai do Secretário de Viação de Pernambuco.  Veja bem...Por que?  Primeiro porque 

esse João Guilherme de Ponte era um engenheiro muito bom... muito hábil...então exercia essa 
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função.  Segundo, porque era filho de um grande chefe de votos.  Quer dizer, o coronel João 

Guilherme de Ponte.  Então era uma potência naquela área.  Todos aqueles municípios 

circunvizinhos a Caruarú, obedeciam a orientação dele.  Quando veio, em 1945 a remodelação ...a 

redemocratização, houve um alvoroço danado pra... E Em São Caetano, que quantas vezes eu fui 

lá por peste, tudo.. O pessoal se rebelou contra a atuação dos guardas.  Porque nós tínhamos 

lá...Durante a peste, a gente era recebido assim, nós éramos recebidos de bandeja.  Quando não 

havia peste e nós estávamos lá pra fazer a fiscalização e exigir cumprimento de...intimações de 

limpeza, de afastamento de cerca de avelós... aí, então eles não queriam.  Porque ninguém...   

 

 

Fita 7 – Lado B 

 

 

WH - O senhor dizia que eles não queriam... 

 

CA - Bom, então quando nós fazíamos essa fiscalização nas épocas silenciosas, que não havia 

peste, coincidiu no ano de 45, da re...democratização, uma rebelião lá dos... dos cabos eleitorais.  

Do ... chefão lá da área de São Caetano e botaram pra correr os guardas.  Inclusive não é, os guardas 

ficaram atemorizados, porque foi meio violento.  Bom, eu como chefe do setor, fui até lá, vi e 

constatei, fiz um ofício ao interventor, que era Etelvino Lins, na época e comuniquei que retirava 

o Serviço de Peste daquela área e responsabilizava o Estado pelo que houvesse, porque nós não 

estávamos tendo garantias, estávamos sendo é... os guardas sendo enxotados pelos cabos 

eleitorais... do...chefe político local.  E o chefe político local, por coincidência pertencia à ala do 

Secretário de Viação do Estado.  Pois bem, isso... pra você ver o que era a autoridade de um médico 

relativamente jovem, que eu era nesse tempo e... segurei essa situação e coloquei no meu diário o 

registro do episódio.  Dias depois fui procurado por Ageu Magalhães, professor.  Agamenon era 

do grupo do interventor.  Ele não era mais interventor mas tinha Etelvino, que era da ala dele.  Eu 

então...ele pediu  pra  acomodar a situação, que.... João Guilherme que ía resolver... Eu disse “Bom, 

não posso mudar.  Já está tomada essa decisão (riso) e agora estou aguardando a...a  opinião como 

nós vamos fazer junto ao Barros Barreto.  Já foi comunicado ao Dr Almir de Castro, no Rio.”  E 

não foi reaberto o Posto de lá, de São Caetano.  Almir me passa um telegrama dizendo que vinha 

a Pernambuco.  Mas nesse ínterim, Barreto já estava na Paraíba.  Chegou antes de Almir, lá em 

Pernambuco.  Barreto era...era o grande ...chefão, que era o Diretor.  Então, lá na Delegacia, eu 

expliquei o caso.  E ele era muito amigo também de Ageu Magalhães.  Tomavam uísque com água 

de côco direto, lá.  (risos).  Pois bem e então, Barreto ficou assim e tal... Eu digo, “É, Dr. Barreto 

o serviço está parado, está suspenso, não tem ninguém trabalhando e aí... o ofício eu mostrei a eles.  

Responsabilizando o Estado pelo que ocorresse lá.  Aí, houve um corre-corre danado , não sei 

que... e marcaram uma viagem de Barreto pra ir ver lá.. Ora, Barreto não ía ver isso.  Barreto aí 

fez uma coisa curiosa.  Eles estavam no Grande Hotel.  Isso na época da Guerra ainda... 

parece...não.  Já tinha passado, eu acho. Eu sei que eu cheguei lá e ele resolveu ter uma alergia 

técnica.  Não viajou (risos) e mandou que eu fosse lá, a São Caetano pra restabelecer o Serviço 

conversando lá com o prefeito.  Eu aí, viajei, quando passei em Caruarú já estava o doutor 

Saul ...esse diz “Olha, o Gercino de Ponte já passou aqui de manhãzinha, às 7 horas da manhã por 

aqui, já está em Caruarú...já está em ...São Caetano”.  Eu aí prossegui viagem...é perto de São 

Caetano, uns 25 a 30 Km.  Quando cheguei lá,né... me ...se apresentou o prefeito. Veio conversar.  

Eu aí conversei com o prefeito, disse a coisa como devia ser feita, que aquilo tinha sido uma 
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exorbitância daquele pessoal lá ...de ameaçar os guardas...e chegaram até a quebrar a placa do 

Serviço. E disse “Olha, eu vou fazer o seguinte, vou relatar tudo isso ao senhor agora, toma as suas 

providências junto com esse grupo local que não está atendendo ao Serviço. E vou comunicar ao 

Dr Barreto”.  Voltei, comuniquei a Barreto e aí...Barreto aí e tal.. .junto com Ageu conversando.  

Eu também tinha amizade com Ageu, foi meu professor, foi muito cordial lá no... Grande Hotel.  

Mas, mesmo assim eu não abri o Serviço.  Não reabri o Serviço.  E justifiquei e disse: “Estou 

esperando o Dr Almir de Castro. Que ele já comunicou que vinha pra cá.” (risinhos...)  E essa 

pendenga foi até que chegou Almir.  Chegou Almir parece que uns 3 ou 4 dias depois ele chegou.  

Nesta viagem de Almir...aí Almir marcou um encontro com... Gercino de Pontes, Secretário de 

Viação.  Gercino foi à sede do Serviço, Almir passou uma hora conversando com ele, mostrando 

gráficos, mostrando como era um serviço organizado.  Deu uma aula sobre o que era uma 

organização e como devia ser ...atendido.  Explicou os motivos por causa do afastamento da cerca 

de...avelóz...o motivo epidemiológico.  Os ratos fazem intercâmbio.  Rato não anda em lugar 

aberto, porque se protegem.  Eles só andam em lugar onde ele tem a proteção.  E a cerca de avelós 

é um... promove...estabelece esse intercâmbio de... roedor silvestre com roedor de campo.  E 

explicou tudo aquilo e tal... e foi embora.  Agora depois disso eu aí reabri.  Fui reabrir o Serviço 

lá.  Eu conto essa história pra mostrar como a gente tinha autoridade naquela época.  Era respeitado 

mesmo. Agora, era respeitado e era até solicitado.  Em Garanhuns, por exemplo, o prefeito de lá 

era Celso Galvão, ele achava ótimo o nosso serviço e não fez a menor dificuldade em doar um 

pedaço do terreno, ele junto à Assembléia de Vereadores...aquela coisa de vereadores... pra 

construir a sede e o laboratório.  Em Garanhuns.  Naquela época era assim.   

 

CF - Agora, Dr Celso, depois que muda o governo.  Depois que entra Dutra, que Barros Barreto 

sai...aí.. 

 

CA - Aí começa uma dificuldade muito grande. 

 

CF - Deve ter mais espaço pra oposição política e atuação... 

 

CA - É, mas aí começou a degradação.  Em 46 entra o Dutra.  Então, eles achataram logo os nossos 

salários.  Naquela época, em 1946, é... em números redondos, eu ganhava três contos e quinhentos.  

Eram 3500 cruzeiros, né?  3500... E eu podia viver com esses 3500 cruzeiros, já estava até casado 

e na época ... foi em 46 isso, em 46...Pois bem em 45 eu tinha pedido...requeri pelo IPASE a... o 

fornecimento de recursos para construir uma casa, que eles faziam, a esse tempo a tabela-price. 

Pois bem, o chefe do serviço do IPASE lá, era o filho de Ulisses Pernambucano... amigo nosso.   

Mas...apesar de amigo, eu estou na fila, né...registrei, mostrei que queria construir um terreninho 

lá...uma casa...e passei 5 anos pra conseguir isso.  Só em 50 é que saiu a verba, esperando na 

fila...pacientemente, não é? Mas...o que é que eu estava... 

 

CF - Sobre as mudanças de governo... 

 

CA - Ah, sim. Nesta época, coincidiu o seguinte.  Veio o Dutra e através do DASP ...o DASP 

era ... draconiano contra os... os funcionários.  Ele era muito bom pra fazer a seleção de...dos 

concursos.  Mas não tinha... a tabela era... baixou muito.  Então o salário ficou achatado.  Nós 

ganhávamos relativamente bem.  Quem ganhava bem era a Febre Amarela.  A Febre Amarela era 

que tinha os melhores salários. 
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WH - Manteve...o padrão da Rockefeller, né? 

 

CA - Manteve o padrão.  Peste ...já foi bem mais baixo.  Mas era estável.  Então, nesta época, os 

salários começaram a baixar. Foi quando eu verifiquei...eu disse, eu não posso mais continuar 

nisso.   Aí veio 46...tal... e em 50 já estava sufocado, não é?  Aumentando a família, quatro filhos, 

não dava mais... Então eu resolvi partir pro ensino, né e fui me preparar pra deixar o tempo integral. 

Que o tempo integral nosso era com dedicação exclusiva.  Então eu passei...como era a da sede eu 

era chefe de Circunscrição, eu passei a ensinar nas horas vagas, nos dias vagos, num ginásio pra 

fazer o meu currículo, pra ter tempo bastante pra ser indicado pra uma escola superior que era a 

Escola de Filosofia. Eu não podia ser professor da Escola de Filosofia se não tivesse no meu 

currículo um período de ensino em grau su... grau ginasial.  Ginasial.  Pois bem, aí quando eu tinha 

concluído aquele período, aí é que surgiu a fundação do DNERU.  Foi a fusão de todos os órgãos 

de todos os Serviços...de Peste...de Febre Amarela... de Malária...e as Campanhas de Tracoma... e 

aí, houve essa fusão e criaram o DNERU, o DNERU.  Quando criaram o DNERU, aí houve uma 

melhoria salarial e eu também não pude mais ficar porque também eu aceitei vir praqui... vim 

praqui pro Rio.  Tinha...tinha uma vantagem de ser coordenador ou chefe de Campanha que me 

deixou livre...da idéia de abandonar isso e ficar só em Pernambuco.  Mas houve uma época difícil 

pra... pra... Mas aí foi a época em que houve uma saída de muito sanitarista para o exterior.  Eu 

conto isso naquele livro...foi exatamente... 

 

WH - Na década...final da década de 40... 

 

CA - Começaram a sair, não é... Aliás, a debandada foi depois de 56.  De 56 em diante a turma foi 

embora.   

 

WH - Era pra morar fora mesmo? 

 

CA - Era pra morar fora.  Porque aí, ficava contratado pela Organização Mundial de Saúde.  Foi a 

época em que eu trabalhei também...Eu a princípio fui várias vezes em tempo curto, de passar um 

mês...2 meses... Quando eu tinha licença-prêmio, eu podia usar 2 meses...Então eu pegava aqueles 

dois meses ...pegava um contrato... Saí várias vezes ...que no último, no ano de 67, 68, eu passei 

um ano e dois meses fora, em definitivo. 

 

WH - Aliás, falando em passar fora... Eu me lembro que o senhor contou aqui pra gente... a gente 

não... não falou sobre isso ainda não...Que aí... voltando, né, pra Delegacia... pro seu trabalho em 

peste...que o senhor pensou ser clínico, afinal entrou nessa área da peste e tal.  E o senhor quis 

fazer uma formação no exterior, não foi?  Foi nessa época? 

 

CA - Não...foi anterior.  Foi em 1940...39.   

 

WH - Isso.  O senhor não nos contou. Porque o senhor disse que o Alfredo Bica lhe incentivou... 

 

CA - Foi.  Quem sugeriu foi Atílio Maquiavel.  Esse...esse epidemiologista... 

 

WH - Chileno... 
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CA - ...que quando ele viu o que eu estava fazendo lá, ele se interessou.   Aí então ele deu meu 

nome pra Johnny (?) Lobo e me botaram na lista pra eu ir... ser solicitado pra fazer um estágio de 

especialização em ecologia dos roedores lá em ...na Califórnia.  mas nesta época, Barreto tava 

interessado era em criar a expansão do Serviço.  E em vez de eu ir pra Califórnia...foi em 40.  E 

em 41 veio o Serviço de Peste.  Nessa hora de criar o Serviço de Peste, eles não permitiram que 

eu fosse.  Aí então eu fiquei como chefe do Serviço lá em... 

 

WH - Foi o Barreto que não... 

 

CA - Barreto...Barreto. 

 

WH - Estranho, que ele incentivou tanta gente pra sair... 

 

CA - Sim..., mas ele obedecia Barreto... o Almir.  E o Bica até me estimulou.  Disse não, você só 

não foi porque o Barreto também não queria perder ninguém aqui.  Queria criar o 

Serviço...expandir o Serviço de Peste.  Aí, deu   a Almir a Diretoria, tirou o Pinotti, botou Almir 

como diretor e Almir por sua vez também, nem fechou os olhos e ...que coisa nenhuma de 

Califórnia, ficou foi aqui mesmo... 

 

CF - Agora só pra... concluir...fechar... Quer dizer...quer dizer...pelo que a gente falou aqui, foi 

importante né, tentando associar essa estrutura administrativa, essa reforma à época política, quer 

dizer, o fato da gente viver um momento político mais autoritário, isso favoreceu essa reforma e a 

implementação de serviço. 

 

CA - Favoreceu.  Agora, isso porque Barreto, com a força que ele tinha ...ele era...era um ditador 

mesmo.  Ele fazia e a turma obedecia.  Agora, como ele tinha um ...uma boa... um bom norte, a 

agulha magnética dele tava muito bem centrada pro Norte, tava na direção boa.  Ele criou coisas... 

 

WH - Ninguém se opunha... quer dizer, ele conseguiu um consenso dentro da saúde pública que 

ninguém... 

 

CA - Ele aí criou coisas muito... Conseguiu, ele era...ele era...ele era meio azedo, viu.  Barreto não 

era pessoa afável, não.  Ele era afável com um grupo restrito de amigos, quando não brigava com 

esse restrito... Que ele brigou com Mário Magalhães...Eu me lembro muito bem disso... Mas 

Barreto tinha isso... Ele sabia o que queria, estava no bom sentido... estava modernizando a saúde 

pública...Pra mim foi um... é um dos homens... foi um dos homens que melhor fez saúde pública 

aqui.  Apesar dessa...desse temperamento meio áspero...Eu acho que ele fazia isso pra impor 

autoridade.  Não dava chance de aproximação maior. 

 

WH - Claro... 

 

CA - Só falava de assunto técnico, meio ríspido e assim mantinha a turma um pouco...afastada.   

 

WH - E não tinha críticas, ou seja, ao trabalho dele... 
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CA - Não.  Os críticos eram esses que tinham muita amizade com ele, que tinham chance de 

poder ...debater com ele um assunto e ser contrário.  Como foi o caso do Mário. 

 

CF - Por que é que eles brigaram, o senhor sabe? 

 

CA - Assunto técnico.  Puramente técnico.  Assunto técnico.  E depois o Barreto era...era muito... 

detalhezinhos, coisinhas mínimas ele achava que aquilo era o principal.  Não era.  Então... Mas era 

puramente coisa doutrinária...assuntos técnicos...aí vinha um atritozinho.  Mas afinal de contas, 

ele deixou... ele foi Vice-presidente da Organização Mundial de Saúde durante algum tempo, 

escreveu um tratado sobre Higiene, muito bom.  Na época, o Tratado de Higiene dele era uma 

espécie de Rosenal (?) aqui no Brasil.  Rosenal foi o melhor tratado de Higiene lá na América, na 

época que eles fizeram esse curso de saúde, né, Smille (?), mas principalmente Rosenal. Ele 

escreveu em dois volumes um tratado de higiene muito bom...Agora, depois do Barreto, a coisa 

ainda seguiu durante algum tempo, veio a época do DNERU e depois aconteceu muita coisa, o 

DNERU aí...começou a se esfrangalhar... 
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Data: 15/04/1994 

 

 

Fita 8 – Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 15 de abril de l994, e é a 3ª ... 4a entrevista com o Dr Celso Arcoverde de 

Freitas. 

 

CF - Bom, Dr. Celso, é... retomando um pouco as coisas que a gente estava conversando, eh...nós 

falamos um pouco sobre as Delegacias Federais de Saúde, né...como elas foram criadas...E antes 

da gente começar a conversar especificamente sobre o seu ingresso no Serviço Nacional da 

Peste...quer dizer o Serviço Nacional da Peste foi criado junto com outros Serviços Nacionais, né... 

 

CA - Exatamente, em 41. 

 

CF - Em 41, né...numa reforma que foi implementada pelo Barros Barreto... 

 

CA - Barros Barreto... 

 

CF - ...e o Capanema era ministro na época, né.  Então, antes...uma coisa que eu queria perguntar 

ao senhor, antes da gente discutir especificamente sobre o Serviço Nacional de Peste, né... Alguns 

Serviços...algumas doenças se... foram vinculadas a Serviços Nacionais.  Tiveram o Serviço 

Nacional voltado para o combate aquela doença especificamente.  Outras não, né.  Outras ficaram 

vinculadas diretamente a essas Delegacias que já existiam, não é, como a bouba, o tracoma...Não 

houve a criação de um Serviço Nacional de Tracoma...né?  Então, uma das coisas que a gente 

queria entender é por que, se o senhor sabe qual foi o critério que orientou essa separação.  Porque 

que algumas doenças se transformaram né... tiveram uma estrutura administrativa a nível nacional 

voltada pro combate, né, especificamente de uma doença e outras não.  Outras ficaram vinculadas 

as delegacias...né... O senhor sabe qual foi o critério que orientou isso? 

 

CA - Bom, o critério... pro caso de peste, é que era uma doença quarentenável e de interesse da 

Organização Mundial de Saúde...que houvesse controle rígido. Para que a peste não saísse do 

Brasil e que fosse erradicada ou pelo menos controlada aqui.  Então ela é uma doença de 

interesse...de o controle da peste era de interesse internacional.  E então exigiu a ampliação dos 

serviços de controle para um Serviço Nacional, com pesquisa, sob o ponto de vista epidemiológico 

foi a época melhor depois de 41 que se estudou peste, né... Passou a ser um Serviço muito bem 

pesquisado da parte epidemiológica e evoluiu a parte profilática com recursos mais modernos.  De 

maneira que chegamos ao controle profilático...quando eu digo controle profilático, é... a utilização 

de métodos modernos de desratização e de despulização e...a parte de tratamento também, porque 

aí foi uma coincidência, porque o arsenal terapêutico  nos foi dado com a chegada dos antibióticos. 

E então passou a não ser mais um problema de tratamento.  A peste passou a ser uma doença muito 

fácil de ser tratada, desde que os casos não sejam tratados tardiamente.  Muito bem, então, houve 

esse aspecto, né? O outro aspecto é epidemiológico.  Foi de estudar como a peste circulava aqui 

dentro, no interior do Brasil, na...zona do nordeste.  E essa parte epidemiológica foi muito bem 

estudada, começando pelo levantamento de toda fauna é... suscetível à peste, todos os roedores ... 
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uns poucos, ou melhor um que ficou considerado como reservatório e os outros sensíveis apenas.  

Então um que perpetua a peste e os outros, que nas épocas episoóticas são muito sensíveis e 

levantam... dão um incêndio incrível, matando roedores numa extensão grande.  Então, a coisa é 

essa.  Foi caracterizado muito bem a parte de reservatórios, a parte de pulgas transmissoras, né... 

e, em consequência disso, foi reformulada a metodologia de trabalho.  Antes, o ponto de partida 

para se trabalhar uma área considerada foco de peste, era o caso humano...ou...principalmente o 

caso humano.  Ou então episotia muito evidente.  Porque nem toda episotia é evidente.  Há muita 

episotia que passa desapercebida, inclusive uma das piores são as episotias subterrâneas.  Quer 

dizer, nos buracos de rato, nas casas de pau a pique, que não tem chão impermeabilizado...é terra 

batida.  Então, muito rato morre... há episotias que se chamam episotias subterrâneas.  Ficam ali 

dentro.  Nós mesmos conseguimos, em vários lugares, caracterizar esse tipo de episotias, retirando 

ratos, carcaças e principalmente pulgas.  Pulgas para documentar uma hipótese que Maquiavel 

havia aventado, de que a pulga é o reservatório temporário da peste.  Sem rato, sem episotia 

aparente, mas as pulgas que sobraram daqueles ratos que morreram, ficaram lá dentro dos... 

buracos de rato...as tocas... elas estão vivas e se um rato penetrar ...ela transmite a peste...transmite 

a peste.  De maneira que um dos critérios era esse.  É uma doença de interesse internacional para 

o seu controle.  Agora o outro critério é o de extensão geográfica.  De prevalência e de incidência.  

Por exemplo, a malária.  Era uma doença de grande extensão geográfica e de prevalência também 

elevada.  De prevalência...de principalmente incidência.  Porque prevalência é o número de casos 

no momento.  E incidência é o número de casos ao longo de um período... do ano né, de um período 

de tempo.  De modo que a malária é o tipo da doença que exigia um...esse critério, de tornar-se 

um Serviço Nacional para que as medidas de profilaxia e de pesquisas fossem é... todas conjugadas 

num órgão só.   

 

CF - E por que não tracoma? Por que o tracoma... 

 

CA - O tracoma, depois eu chego a ele. Mas eu... vamos voltar ainda à febre amarela agora.  A 

febre amarela era outra doença de caráter é... epidêmico, não é... com um foco enzoótico na 

Amazonia toda Amazonia ... onde há macaco, onde há primatas nas matas é... é foco de...do vírus 

da febre amarela. Então a febre amarela também passou a ser um Serviço Nacional.  Aliás ele já 

vinha com interesse internacional de...tão grande, tão grande, que havia a Comissão Rockefeller.  

De modo que nós já citamos peste, malária, febre amarela.  Outra doença que na época nós fomos 

conhecendo a extensão e a intensidade de transmissão em determinadas áreas foi a doença de 

Chagas. Que a doença de Chagas, o conhecimento inicial foi só na época de Carlos Chagas, quando 

ele descobriu...aliás ele descobriu tudo.  Descobriu o... agente causador, o tripanossoma, descobriu 

o transmissor, que eram os... triatomas, descobriu os reservatórios, alguns, inclusive tatu e 

principalmente gambá, gambá e descreveu a doença no homem, né... Pois bem, mas isso ficou 

meio restrito à zona que havia...Minas Gerais, Minas Gerais.  Na zona de Lassance...foi daí que 

começou.  Mas então, nós precisávamos de conhecer, em melhores condições ...saber em 

absoluta...com absoluta segurança, quais os transmissores não é, quais as espécies de triatomas 

que transmitiam, o nível de infecção... a porcentagem desses...triatomas infectados, o coeficiente 

de infecção desses triatomas, que varia. Há triatomas que se infectam facilmente né, em condições 

naturais, como o principal deles que é o infestans e a outros que se infestam 0,5 ...0,8... e assim 

vai.  Então nós temos uma variedade enorme entre o... a... os coeficientes de infecção 

desses...desses triatomas.  Isso então exigia o que? Estudo, pesquisa, inquéritos no campo não é, 

ampliar a...a...o serviço para...para obter esses dados.  E além disso, a parte de tratamento, que se 
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tentava por todos os meios.  Que até hoje não se resolveu o tratamento de...de...de Chagas.  A 

solução de Chagas ainda é aquela indicada por...Carlos Chagas, que é ...higiene da habitação.  É 

só acabar com a casa que ofereça condições para colonização dos triatomas, que desaparece a 

doença de Chagas.  Não precisamos gastar um tostão de inseticida, um tostão de... de tratamento 

caríssimo e demorado e que não atinge nem as... as formas é... intracelulares do...da doença, né?  

A forma leishmania do ...do...da doença de Chagas não é bem é... ameaçada pelos remédios, pelas 

drogas.  De maneira que tudo isso fez com que esse...também entrasse no Serviço...na área de 

Serviços é... a doença de Chagas. 

 

WH - Mas tinha um Serviço Nacional de Chagas? 

 

CA - Não havia antes...Não havia... 

 

WH - Mas foi criado em...40? 

 

CA - Foi criado em 41.  Antes a doença de Chagas, curioso.  O Serviço de Malária ele já se 

estendia, antes de ser considerado Serviço né, sob o ponto de vista legal, já havia a Campanha de 

Malária.  E essa Campanha de Malária é... os próprios médicos, e os epidemiologiatas, foram 

foram obtendo informações muito boas, não só de malária como de Chagas.  Por exemplo: o nosso 

Leônidas Deane(?) trabalhou muito nessa...nessa área e via as condições também de...de doença 

de Chagas, não é?  Então, ele foi um dos que mais pesquisou essa parte de Chagas, também além 

de outras endemias.  Então... a... o Ser... a malária...a Campanha de Malária já fazia algo sob o 

ponto de vista de conhecimento da doença de Chagas e dos seus transmissores. Da mesma maneira 

que fazia também algo sobre a questão da esquistossomose...também fazia um pouco.   E com o 

volume de informações que foi-se obtendo através dessas pesquisas...desses médicos que 

trabalhavam na malária, então chegamos à conclusão de que era realmente necessário, era 

um...imperativo criar esse Serviço Nacional de...de...Malária, de Chagas e ... outras mais, né... 

Febre Amarela... 

 

CF - Tuberculose... 

 

CA - Tuberculose, sim.  A tuberculose, referiu muito bem.  Essa não é uma doença...não é uma 

doença de transmissão aguda, assim... é uma doença... é um tipo de uma endemia (ri), mas que 

mata tanto ou mais do que essas outras doenças de trans... transmissíveis agudas.  O... 

Outra...então... Eu creio que respondi a essa parte da....  O critério era esse.  Era... era a distribuição 

geográfica muito ampla, de certas doenças e o interesse internacional de outras doenças como 

Febre Amarela e Malária...Febre Amarela e... Peste, não é... e no caso... 

 

WH - Tinha a lepra, também... 

 

CA - Bem, a lepra já era uma endemia ...existente em toda parte...em todos países 

subdesenvolvidos e que aqui também ía crescendo.  Mas a lepra também entrou no grupo de...pra 

Serviço de...Nacionais... 

 

CF - O câncer também... 
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CA - Também podemos destacar a importância de um que sempre trabalhou...foi o Ernani 

Agrícola.  Ernani Agrícola sempre batalhou por maior conhecimento e pela luta contra...desde a 

época dos sanatórios, antes das sulfonas, antes da... da revolução da terapêutica da... da lepra.  Já 

o Ernani Agrícola batalhava, insistia na ampliação dos inquéritos para conhecimento da 

distribuição geográfica e a...  e a... intensidade da infecção em determinados grupos.  Agora, outras 

doenças eram realizadas...as Campanhas de controle, através da DOS.  Então, a DOS englobava o 

combate à esquistossomose, ao tracoma, ao tracoma, à bouba... 

 

WH - Leishmaniose... 

 

CA - Leishmaniose.  Tudo isso, fazia.  Além ...bom, essa era a parte em que havia a atuação 

direta...nos estados...eles investiam...gastavam dinheiro em pessoal e em material para combater 

essas doenças.  Agora, havia também a parte de coleta de dados ...bioestatísticos, que era de 

interesse da Divisão de Organização Sanitária.  Então, Pelon, foi um grande...depois entrou 

também o... se não me engano...participou também Bichat Rodrigues... de Almeida... 

 

WH - ...de Almeida Rodrigues. 

 

CA - ...de Almeida Rodrigues, também entrou...nessa parte.  Eles insistiam muito para que os 

estados mandassem os dados bioestatísticos. 

 

WH - Isso quem fazia eram os próprios médicos... 

 

CA - Bem, quem fazia, quem fazia isso...quem coletava esses dados eram os médicos dos estados.  

E quem tabulava isso e reunia nos mapas eram os Delegados de Saúde.   

 

WH - Isso revertia, Dr Celso, numa...num ataque a... por exemplo, uns dados indicavam que certas 

regiões de distribuição...isso revertia em ... 

 

CA - Bom, isso aí, o que era interessante era o seguinte.  É... era um termômetro.  Esses dados 

biotestatísticos mostravam bem a situação por exemplo, de mortalidade infantil nas capitais.  A 

mortalidade geral, os índices de mortalidade geral, eram... era um indicador de como ...as 

patologias tavam matando na...nessas capitais.  Então, era...era interessante saber tudo isso e mais.  

E conhecer também das doenças transmissíveis agudas como sarampo, difteria, não 

é...poliomielite... Tudo isso era...era de muito interesse registrar e estabelecer as...as tábuas de...de 

mortalidade.  Depois o IBGE, até o IBGE começou a publicar também a situação demográfica, 

inclusive com essa situação de doenças, prevalência na região...nas regiões...nas diferentes regiões.  

Então, a DOS fazia isso.  Depois de 56...depois de 56... houve uma ...uma revolução.  Esses .... 

essas doenças que eu acabo de citar, bouba, tracoma, leishmania, todas elas passaram para 

constitutir a...trabalhada pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais. 

 

WH - Junto com as outras não é, malária...febre amarela... 

 

CA - É, aí ficaram todas reunidas... 

 

WH - Ficou tudo junto... 
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CA - Malária, febre amarela, eh...peste...helmintoses, de um modo geral, esquistossomose 

especificamente e...e sai por aí até ...até escorpionismo (buzina de carro) . Escorpionismo porque 

é um foco muito agudo lá em Belo Horizonte, chegou a participar de um grupo de ...de...de 

doenças...não era propriamente uma endemia (ri),é... o escorpionismo é um acidente... 

 

WH - É um azar, né? 

 

CA - É... pode ficar...incluído no grupo também de picada de cobra, né, quer dizer...É um acidente 

que ... em Belo Horizonte é comum...a ..que... pessoas picadas por escorpiões.  A quantidade 

de...de escorpiões lá é enorme em determinadas áreas e ...então, o Departamento de Endemias, 

ajudava.  Mas as endemias principais eram essas, né... 

 

CF - Dr Celso, me diz só uma coisa.  Quer dizer, como o Sr depois vai trabalhar muito com tracoma 

também... 

 

CA - Sim... 

 

CF - Quer dizer, o senhor acha que naquela época não havia necessidade de se criar um Serviço 

Nacional de Tracoma, por exemplo, o senhor acha que...o tracoma sendo controlado via Delegacias 

Federais de Saúde era suficiente?  Não tinha essa necessidade...de um Serviço Nacional, como 

teve o de Febre Amarela, de Malária? 

 

CA - Não. O... A vantagem de ter sido feito...o Serviço de Tracoma ter entrado... pro DNERU, é 

que ficou com um comando único.  Ficou com um comando único... E mais, houve uma mudança.  

Porque antes, as Delegacias de Saúde tratavam o tracoma em Postos fixos e depois que...foi criado 

o DNERU, houve uma... uma mudança nítida, sensível.  O tracoma passou a ser combatido no 

foco rural, que é a família.   

 

CF - Antes não era? 

 

CA - Antes não era.  Antes nós...tratávamos os tracomatosos que íam solicitar exame de vista nos 

Postos de Tracoma.  Então, as pessoas que moravam longe, não vinham.  E essas que íam ao Posto, 

só procuravam o Posto nos dias de feira.  Eu participei eu... antes de trabalhar em tracoma, eu 

trabalhava em peste, e via que muita gente só vai ao Posto pra dar qualquer informação sobre 

saúde, nos dias de feira.  Então, veja como a coisa é retardada.  Quanto caso de peste eu recebi 

atrasado e não pude salvar porque chegou atrasada a comunicação?  Quanto caso de tracoma...bom, 

no caso de tracoma não tem maior importância, porque não mata, mas acontece que eles dão 

informação, mas a família fica lá com 5,6 pessoas tracomatosas e só vai um. ..pra se tratar.  Então, 

a ...família tem que ser tratada globalmente.  O tracoma é uma doença...é uma doença de... familiar, 

ela se espalha entre os elementos da família.  A aglomeração, a promiscuidade, a falta de higiene 

em grupos pobres, paupérrimos do sertão, levou a que o tracoma se espalhasse de uma maneira 

muito violenta.  Então a... densidade de tracomatosos numa área de...de grande promiscuidade, era 

em torno de 70, 80%.    Araticum, lá no Ceará, era um povoado sempre citado.  Era 90% de pessoas 

com tracoma.  Araticum...fica no pé da Serra do Bajara.  Eu trabalhei lá nessa área.  A mesma 

coisa nós... encontramos em... em Pirapora não...Januária!  Januária, havia lá uma área, Cruz dos 
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Araújos, um Distrito ...onde também encontramos tracoma de uma meneira geral,era na ordem de 

90%  de tracomatosos.  Então, essas áreas eram muito castigadas pelo tracoma.  E ele aí vai se 

espalhando...com aquela imagem, dita por Nataf(?) “Como uma mancha de óleo”.  Porque ela 

não... o tracoma ...se espalha pouco a pouco.  Vai numa ...como se fosse uma disseminação 

centrífuga, não é?   Você tem um foco e à proporção que a...as pessoas se visitam, há uma interação 

entre aqueles focos e as áreas subjacentes, aí então ela vai ser espalhando, não é?  Agora...nós 

pulamos aí, você fez a pergunta... 

 

CF - É.  Vamos voltar ...vamos voltar um pouquinho lá pro Serviço Nacional da Peste?  A gente 

tava falando da criação do Serviço em 41, né... 

 

CA - É.   

 

CF - O senhor, quer dizer, o senhor já tinha uma experiência do trabalho com peste, né na época 

que o senhor trabalhou em Caruarú...tava na Delegacia...e o senhor foi chamado pra trabalhar no 

Serviço Nacional da Peste. 

 

CA - Foi...aí eu já estava...Quando o Serviço foi criado eu já era chefe do setor Alagoas.   

 

CF - Pois é.  O senhor podia falar um pouquinho, como é que foi esse trabalho em Alagoas? 

 

WH - O senhor...mas talvez começando um pouquinho antes.  Quer dizer, a impressão que me dá, 

pode ser um... um engano meu, talvez o senhor possa me esclarecer... É que ...não houve um... ou 

seja... existia o trabalho das Delegacias, né, o senhor vinha trabalhando em peste na Delegacia, né, 

nessa região que o senhor trabalhava...E o Serviço Nacional de Peste foi como uma continuidade 

desse trabalho, né?   

 

CA - Exatamente.  Nós que trabalhávamos nas Delegacias fomos aproveitados exatamente pra 

ampliar um novo Serviço, denominado Nacional de Peste. 

 

WH - Mas foi, assim... uma coisa praticamente automática, né...os senhores estavam... 

 

CA - Foi.  Não houve...não houve...apenas mudou o nome.  Em vez de pertencer à Delegacia, era 

Serviço Nacional de Peste.  Agora, ampliou.  Antes era... tinha menos gente.  E então, com a 

criação do Serviço Nacional de Peste, foram atendidas, não é... os reclamos de ...de médicos, 

laboratoristas, para ampliar o Serviço como deveria ser. 

 

CF - E como foi feito?  Os senhores fizeram concursos pra ...pra chamar...pra contratar pessoas... 

 

CA - Os que já estavam antes, que eram poucos, esses já estavam.  E, a partir de 41 foi...se... 

projetou criar então, um Curso de Especialização.  E então, esse Curso de Especialização só pode 

ser iniciado em 43.  Foi o primeiro curso, em 1943.  Mas todos os médicos que já trabalhavam, 

também fizeram o Curso.  Aí é que tá... 

 

WH - O senhor fez também o Curso... 
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CA - Fiz, também.  Apesar de já ter ...trabalhado a partir de 38, em 43 eu...eu me inscrevi no Curso 

e... completei o Curso, como também outros médicos antigos... 

 

WH - O senhor dava aula? 

 

CA - Eu dei aula no Curso também... 

 

WH - Na mesma época? 

 

CA - Na parte prática. Era assistente do Bica.  O Bica fazia a parte de epidemiologia e eu então 

entrei como assistente ...ajudava. 

 

WH - ...Precisava falar melhor desse Curso, como é que ele se estruturava...e tudo... 

 

CA - É.  Esse Curso inicialmente teve cerca de 30 mais ou menos...Eu tenho a relação de todos os 

médicos que realizaram.  Tá publicado naquele livro...não me lembro agora de memória.  Mas 

cerca de 30...em 1943...em Recife.  Lá em Recife...eh... tínhamos todas as condições de fazer um 

Curso muito bom, de alto nível, porque estava lá um bacteriologista de primeira grandeza que era 

Mário Ramos, que era quem ...era professor da Escola de Medicina e era quem realizava os exames 

de peste, de isolamento do bacilo de peste...naquela...naquele época chamava-se bacilo de peste, 

Hiascinia pestis..ele tem, fez a coleção de todas as mostras isoladas.  Mário Ramos..ele deu todas 

as aulas práticas e teóricas... teórica e prática.  Um outro professor importantíssimo que foi pra lá, 

na parte de ...de profilaxia, foi Marcelo Silva Júnior, que era daqui de Manguinhos, passou 3 anos 

trabalhando lá em...em Crato, fazendo pesquisa de peste em Crato...já interessado em pesquisar 

roedor silvestre. Marcelo Silva Júnior.  Ele então foi professor nessa parte, né, de profilaxia.  

E ...um outro professor de grande nome foi o Werneck, Fábio Werneck, especialista em 

basófilos(?), sifonápteros, pulgas...Foi pra lá, passou conosco todo tempo de... de...do Curso e 

depois ainda fez uma grande viagem pelo sertão conosco.  O Fábio Werneck. 

 

WH - É Fábio Leone Werneck, né? 

 

CA - Fábio Leone Werneck. 

 

WH - Entomologista de.. de Manguinhos. 

 

CA - Entomologia aqui de Manguinhos.  Ele saiu daqui pra lá.  E no outro ano, de 45, ele não pode 

ir, não sei porque ou ele viajou e foi Charles Harsaway (?) era um outro assistente daqui de 

Manguinhos.  Quer dizer, o Curso era sempre com os professores de melhor nível, né? 

 

WH - É... 

 

CA - O outro foi o Bica.  Alfredo Bica, que era...tinha vindo de... Johnny Hopkins e trazia uma 

bagagem muito boa, principalmente toda a publicação internacional de peste era com ele.  Então, 

ele fez a parte teórica de epidemiologia. 

 

WH - E o senhor era assistente do Bica. 
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CA - E eu fiquei como assistente do Bica. 

 

WH - Quer dizer, o senhor fazia o Curso e ao mesmo tempo era assistente dele... 

 

CA - É porque eu já tinha prática.  Na época eu já tinha 5 anos de atividade.  Eu não sei, mas... eu 

ainda vou citar um outro elemento de grande importância, que foi aquele zoólogo...João Mugem 

de Oliveira... 

 

WH - João Mugem? 

 

CA - João Mugem, é.  João Mugem de Oliveira era um mineiro que começou a trabalhar...terminou 

como professor aqui do... Pedro II e diretor do Museu Nacional, né.  Ele era um grande especialista 

em mastozoologia... 

 

WH - Em? 

 

CA - Mastozoologia...eram esses roedores, roedores e mamíferos, pequenos mamíferos roedores. 

 

WH - Mastozoologista... 

 

CA - Mastozoologista, é.  Então, o... o Mugem ficou entusiasmado com o que viu lá.  Nós não 

tínhamos ainda uma diretriz certa, mas...nós éramos levados pelas circunstâncias a fazer a 

pesquisa.  Então ele encontrou lá em Recife, em Pernambuco, aliás, eu depois do Curso viajei com 

ele...e ele viu em Caruarú coisas extraordinárias em matéria de roedores.  Porque lá, quando eu 

comecei a trabalhar, não era uma episotia, era uma panzotia, morria de todos os bichos.  Morria 

era tudo.  Era coelho, era...era gato, era... em Alagoas, Pernambuco, principal...porque era aonde 

eu estava trabalhando...Pernambuco e depois Alagoas.  Então eu viajei com o Mugem pra essa 

área e ele documentou ...ele viu o que estava escrito nos meus diários.  Que eu mostrei meus diários 

e ele disse: “Eu quero ir nesses sítios”.  Sítio Serra Velha...Sítio é...Malhado na Pedra...Sítio 

Ameixa, Sítio Cajá...todos aqueles Sítios eles queriam ir ver.  Depois foi pro lado de Bom 

Conselho, Fazenda Pires, Fazenda Leão, Fazenda Santa Maria, Sítio Papacaci(?), tudo isso ele foi 

olhar.  E então ele foi constatar a área, o tipo... porque ele fazia a cobertura total.  Ele era um 

ecologista, ele queria ver tudo.  A cobertura florística da área, não é... que bichos tinha alí, que 

animais tinha... que nomes populares esses bichos tinham...né?  Então ele procurava conversar 

com as pessoas que sabiam, que entendiam, que gostavam de caçar, os caçadores.  Então, ele vendo 

isso, ele imaginou fazer um levantamento da ...da fauna de roedores de todo o polígono das sêcas.  

Porque o Serviço Nacional de Peste...o Serviço Nacional de Peste nessa altura, já tinha 14 distritos 

espalhados pelo interior do nor...  
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WH - Pode repetir... 
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CA - Eu estava falando sobre a distribuição desses bichos, desses roedores todos, né.  Era uma 

variedade enorme.  Então, isso é... levou o Mugem a ficar encantado com a riqueza de material e 

com o que ele poderia fazer...levantando toda fauna do...do polígono das sêcas, né, indo do Ceará 

até o norte de Minas Gerais.  A primeira Circunscrição ia do Ceará até Alagoas e a Bahia 

complementava o resto.  Então foi imaginado criar uma ficha especial em que entram...entravam 

todos os dados ecológicos, não é... sobre a terra, culturas, época de chuva...sêcas, as variações 

estivais e...a... os dados sobre roedores, numa minúcia extraordinária. 

 

WH - Ele chegou a ser contratado pelo Serviço pra fazer este trabalho? 

 

CA - Ele...não era contratado.  Ele ía frequentemente lá e com as despesas pagas.  A vantagem era 

essa.  Naquela época,a turma trabalhava era...era mais por idealismo.  Então, bastava pagar as 

despesas da viagem, e ele ía pra lá.  Almir de Castro era o diretor aqui e facilitava.  Ele...ele saía 

aqui do Rio ía pra lá e nós viajámos pelo interior de caminhonete.  Viajávamos toda aquela área.  

Então, a...a...a... repetindo, a minúcia  que...exigia essa pesquisa na parte de roedores... todos os 

dados, era cor da pelagem, o tamanho da pata, o tamanho da orelha, o número de mamas, a...o... 

estômago, o que é que continha de alimentos, né... o número de fetos das...das fêmeas grávidas... 

se o roedor (campainha de telefone) era adulto ou era jovem...todos os dados...tamanho da cauda... 

uma série de detalhes viu, inclusive se na ...se entre os dedos havia alguma ...alguma...alguma 

membrana interdigital...Porque há roedores que vão na água pro... e nadam um pouco.  Enfim, 

esses dados todos estão publicados.  Não só em.. em trabalhos científicos do Mugem, como 

relatados assim, contados em forma de... assim... pra memória naquele livro que eu referi de 

história.  Tá tudo registrado ali.  E a maneira como foi feito esse...esse inquérito e o aproveitamento 

do material...eu digo, eu repito, é extraordinário.  Porque se usava um material da melhor 

qualidade, e hoje se comprova isso, indo ao Museu Nacional e ...vendo as ...os roedores...as peles 

taxidermizadas dos roedores e os crânios absolutamente intactos.  Não estragaram.  Estão lá os 

roedores, os seus crânios e as pulgas foram pra São Paulo.  As pulgas foram para o Lindolfo 

Guimarães.  Então, esse material é tão importante, que constituiu depois um...um ...uma...como se 

fosse assim... lastro ouro.   A imagem era essa do Museu quanto à questão do roedor.  Por que 

lastro ouro?  Porque alí, era uma espécie de referência.  Eles... o Mugem tinha naqueles roedores, 

a base de...de intercâmbio com congêneres de outros países, outros museus...E mais do que isso, é 

ter material nosso pra pesquisa e estudos para mestrado de...de pessoas...nacionais, né?  Eu não sei 

se eu falei isso, há uns dias atrás, que foi pra América agora, o ...João...um rapaz aí que fez uma 

tese de mestrado, foi muito bem classificado e foi passar agora 2 ou 3 anos de estudo lá na...na 

América, né.  Eu tenho esse...ele me ofereceu esse exemplar. 

 

WH - É sobre esse...é em cima desse material? 

 

CA - É esse...foi exatamente esse material que eu acabo de citar, que ele estudou.  Ele estudou 

uma parte, uma parte.  Eu complementei dando uns dados inclusive relatórios, fotografias e ele 

depois foi verificar coisa semelhante no norte de Minas.  A tese dele abrange o material não só de 

lá do Nordeste, da primeira Cicunscrição, como também material que ele mesmo coletou além dos 

que ele encontrou arquivado lá no Museu, ele foi buscar lá em Minas Gerais.  Agora, por falar 

desse material.  Eu não posso deixar de lembrar o seguinte.  Eu tenho mêdo que haja um incêndio 

e se destrua tudo isso, que é uma riqueza enorme.  Porque o Museu Nacional tá muito mal é... 

amparado.  Não há...não há condição...Chove dentro daquelas salas onde tem...há goteiras, o teto 
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não tá bom...não é?  Eu... pior do que a goteira, talvez aí de uma maneira mais rápida, é um circuito 

naquelas...naquelas...não há tubulação elétrica, a...a...a distribuição de fio lá é muito antiga... De 

maneira que um circuito alí, leva a uma fogueira em poucas horas...aquele Museu. 

 

WH - E o Museu tem um material valiosíssima, não é? 

 

CA - Eu acho que deviam tomar uma providência pra evitar que isso ocorra. 

 

CF - Dr Celso, quanto tempo levou esse levantamento? 

 

CA - Cinco anos.   

 

CF - Cinco anos... 

 

CA - É...agora, levantamento feito com ...uma base muito boa.  E não foi de repente, foi aos poucos.  

Primeiro foi a escolha do pessoal que ía trabalhar.  Porque cada médico daqueles tinha a obrigação 

de verificar quais os guardas que tinham gosto realmente por aquele tipo de trabalho.  O 

caçador...você procura o caçador, o homem que gosta de caçar, que aí você encontra um bom 

capturador.  Foi um dos grandes auxiliares.  Então...foi...foram escolhidos os guardas que tinham 

aptidão pra caça.  Segundo, o registro era feito em fichas que ficava uma cópia no Distrito e duas 

cópias vinham pra sede do setor e a outra vinha praqui, pra diretoria, pra ir pro Museu.  Agora 

ainda além disso, um registro num livro, que ficava no Distrito.  Tudo isso constituiu esse...esse 

documentário desse inquérito, né.  Não sei hoje em que situação está isso...se os Distritos 

continuam guardando esses livros, essas fichas, mas pelo menos, no Museu Nacional... Até há 

pouco tempo eu fiz uma visita lá e encontrei as nossas fichas... 

 

WH - Que época... 

 

CA - Hein? 

 

WH - Que época foi feito... 

 

CA - Foi de cinquenta... só recorrendo aquele livrinho, mas assim de memória...pera aí... 

 

WH - Foi na época... 

 

CA - Depois do Curso.  Foi depois de ...de... 

 

CF - O Curso foi em 43... 

 

CA - Foi depois de 45.  Porque ele se entusiasmou no primeiro Curso, quando ele viajou comigo.  

No segundo, ele viu o que evoluiu, o que se fez só com as tinturas que ele deu.  Aí (buzinas) ele ... 

lançou...e a partir de 45 que nós começamos a trabalhar, não é... Agora, pouco a pouco.  Nos 

primeiros anos era...era para a... seleção de pessoal, não é? E a instalação dos laboratórios em 

condições de receber esse material.  Porque todo esse material capturado, ía pras sedes dos Postos, 

onde tinha um pequeno laboratório e lá era...era separado pulga, era... 
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separado...era ...taxidermizado o material... Então, você veja que trabalheira pra treinar 

taxidermistas, pra fazer a taxidermia desse material em cada distrito, pra coisa sair bem feita.  

Então foi crescendo, crescendo...Então, nos últimos anos é...encerramos mais ou menos com 

quarenta e tantas mil exemplares de roedores enviados aqui pro Museu.  

 

WH - Quanta gente chegou a trabalhar nessa pesquisa? 

 

CA - Como? 

 

WH - Quantas pessoas chegaram a trabalhar nessa pesquisa? 

 

CA - Bom, variava o número de guardas e o número de Distritos.  Agora, em cada Distrito, um 

laboratorista, e o médico chefe do Distrito.  Cada Distrito tinha um responsável pela execução do 

trabalho, que era o médico e o laboratorista, não é?  E... na sede do setor, era o médico que reunia 

todo o material para enviar para aqui pro Rio.   

 

WH - Quer dizer, ao mesmo tempo que se fazia o tratamento, toda a parte profilática... aí se fazia 

a pesquisa... 

 

CA - Ah, é...não...A peste,  a peste nós tínhamos três grandes...três grandes aspectos.  O aspecto 

de pesquisa epidemiológica, o aspecto de profilaxia propriamente dito e o aspecto de 

administração.  No aspecto de...de epidemiologia e...pesquisa, é isso que eu acabo de dizer...o 

levantamento da fauna ....e também a parte de bacteriologia.  Porque na...na... depois que se 

verificou que havia necessidade de se fazer o rastreamento da peste nos roedores e nas pulgas antes 

da explosão de episotias, não é... isso envolveu uma pesquisa definitiva, que ainda hoje continua.  

Essa pesquisa é... é normal, nós temos que ..., 

 

WH - Dr Celso, desculpe lhe interromper... 

 

CA - Diga... 

 

WH - A idéia de que o Serviço de Peste teria que se antecipar, né, através do estudo das episotias 

foi...saiu desse trabalho... 

 

CA - Saiu desse grupo.  Saiu dessa época.  Isso foi uma evolução.  Então, isso veio, veio...Então 

veio essa época... de...em que se... nós não vamos olhar mais o...pedido de um telegrama 

denunciando peste aqui e o pedido de um prefeito pra atender um caso, não. Nós temos gente pra 

circular na área, visitar áreas, né e pesquisar a peste dos roedores e nas pulgas. Então,isso é o que 

está sendo feito até hoje e com dois grandes laboratórios,um em Caruarú , um em Garanhuns, que 

é o maior  do interior e o outro em Recife...Diga. 

 

WH - Não, eu ía até voltar pro Curso, não é , porque a gente acabou saindo...Mas se o senhor 

quiser completar seu racioncínio... 

 

CA - Não, não, podemos voltar um pouco e falar mesmo... 
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WH - É, porque a gente tava falando, né, do...da criação do Serviço Nacional de Peste...e como 

ele cresceu, né, o senhor tava dizendo que ele aumentou muito... 

 

CA - Muito! 

 

WH - E aí se organizaram cursos pra captar pessoal...médicos, né, principalmente médicos. 

 

CA - Médicos e laboratoristas, também.  Agora, nessa parte, o médico especializado ...de 

peste...foram esses que cumpri...terminaram ...que fizeram esses cursos, né.  Esses são os médicos 

especialistas em peste.   

 

WH - Quer dizer, o Curso era uma porta de entrada para ser contratado para o Serviço Nacional 

de Peste. 

 

CA - Exato.  E os que já estavam lá, eram obrigados a fazer.  Apesar de já estar...para ampliar 

conhecimentos e esses conhecimentos nunca deixaram de ser cobrados.  Por exemplo:  a seção... 

o setor de epidemiologia daqui mandava a... cópia... 

 

WH - Aqui da onde? 

 

CA - Daqui do Rio.  A sede era aqui no Rio.  A diretoria mandava daqui do Rio ...da biblioteca do 

Serviço de Peste...especializada em peste, é... cópias dos trabalhos recentes... o que havia de ...de 

novo em peste, internacionalmente, nós recebíamos.  E... ainda havia uma exigência:  de registrar 

no diário, a leitura daquele...daquele trabalho, pra poder ... a diretoria aqui, Almir de Castro saber 

que o médico recebeu e não guardou...ele leu.  Porque se não, não podia dizer alguma coisa sobre 

o trabalho.  Ele tinha que fazer uma referência ao trabalho. (ri).  Isso é que é curioso...não é?  Então, 

a situação era essa.  O médico é... permanentemente continuava se atualizando.   

 

WH - E o senhor, que no caso já vinha trabalhando desde 37...ou 38...38.... 

 

CA - É, 38, início de 38.   

 

WH - Quer dizer, pro senhor acrescentou informações, o senhor aprendeu fazendo esse curso? 

 

CA - Aprendi sim.  Porque o Curso foi a ... deu uma visão mais ampla ainda.  Apesar de... eu já 

ter uma boa base, porque eu estava já a par do que havia... Por exemplo:  eu tinha um bom colega, 

amigo e muito... era o professor de higiene, lá de Pernambuco.  Vicente Ferrer. 

 

WH - Vicente... 

 

CA - Vicente Ferrer.  Ele...ele até me deu um dos melhores livros de peste ná época, em 1938, foi 

um relatório feito po Ricardo Jorge, um médico português que fez o relatório para a Liga das 

Nações sobre os roedores e pulgas na...epidemiologia de peste.  Daí, do conhecimento desse livro 

que eu tenho aqui na minha estante, é... eu parti pra fazer o mesmo aqui, em Pernambuco, né, nessa 

época.  Por isso é que o Mugem encontrou já...viu roedores, vários roedores de espécies 

diferentes ... diferentes espécies, não é?  Ele viu é... lâminas de peste... com material colhido de... 
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no campo...de coelho, por exemplo.  Isso tudo entusiasmou.  Agora, isso...nessa época... foi quando 

eu fiz o Curso de Peste com ele.  Foi em 43.  Antes de 43 eu já tinha esse material em mão.  Quer 

dizer, quando a pessoa quer e quando há um material rico como esse que eu peguei na época, o 

Curso de Peste é só um complemento, mas...nós já tínhamos uma imensidade de informações.   

 

WH - E as pessoas novas que entraram, os médicos novos que entraram? 

 

CA - Ah, bom.  Esses sim...esses que nunca tinham visto peste tiveram uma informação ...logo 

de...de...na entrada.  Eles não foram como nós, antigos, que fomos tendo a informação pouco a 

pouco, pelos casos que íam havendo.  Por exemplo...os casos de peste.  Eu vi casos de todos os 

matizes.  Desde o caso mais grave ao mais simples, que é o caso de ambulatório.  Mas...isso no 

Curso é dito, é ouvido, é escutado.  Mas...na minha época, eu vi foi no campo.   

 

WH - Quer dizer o Curso não tinha desenvolvido muito bem o lado prático, também,né? 

 

CA - Não podia...Não.  Só pode desenvolver o lado teórico.  Quer dizer, na parte de descrição 

clínica, essa coisa é teórica.  Mas na parte de laboratório, não, é pratica.  Aí então, exigia.  As 

experiências de laboratório... inocular em cobais.  Saber diagnosticar a...a parte anátomo-

patológica, saber diagnosticar que órgãos estavam mais atingidos, principalmente baço e fígado, 

não é?  Saber colher material de sangue do coração... fazer uma pipeta de Pasteur e puncionar... 

Isso a gente diz que é teórico...Mas eu fiz no campo antes, por que? As exigências exigiam isso...a 

emergência era aquela e eu tinha que fazer, não é?  Não havia...não teve Curso antes, não.  Agora, 

aquilo eu passei pro Curso.  Aquela experiência que eu peguei no campo é que passamos pro 

Curso, não é?  Por isso é que eu entrei...fazia o Curso e também (ri) era um pouco professor, porque 

já tinha uma experiência de 5 anos no campo. 

 

CF - Dr Celso, quer dizer, a estrutura do Curso, a organização, o currículo, isso era feito aqui, na 

diretoria aqui no Rio ou era discutido com os médicos que já trabalhavam lá? 

 

CA - Não,foi feito com um ... grupo de médicos daqui, aliás era pouca gente que era especializada 

nisso.  Era...era... Marcelo Silva, tinha experiência de peste, Bica...Alfredo Bica, Almir de Castro 

na parte principalmente de administração.  Almir era um grande administrador.  Agora, lá... aí 

entrava a parte prática que a gente mostrava os casos, ía pro campo...Que depois desse Curso 

ficou... nós íamos ao campo, também, mostrar as coisas. 

 

CF - Quer dizer então os médicos do Serviço também participaram da organização e da elaboração 

desse Curso, além de dar aulas... 

 

CA - Primeiro não tinha ninguém... Primeiro tinha muita pouca gente...Era Oscar de Brito e eu.  

Porque Oscar ainda estava lá...em 43...tava.  Tava. 

 

CF - Só tinha o senhor e... eram dois médicos só no Serviço? 

 

CA - É, Oscar de Brito e eu.  era lá... Porque depois é que vieram... Saul...foi pra Pesqueira 

e...Roland Simão(?)... 
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CF - Pra toda essa região toda?  Ceará, Rio Grande do Norte...Paraíba... 

 

CA - Não.  No Ceará tinha.  Mas no Curso, na hora, lá em Pernambuco, de Pernambuco mesmo, 

éramos dois, né...Agora... 

 

WH - No Curso, né... 

 

CA - No Curso, é.  Agora, vieram os professores de fora e... 

 

WH - Durava quanto tempo esse Curso? 

 

CA - Foram...foram 3 meses, não é?   

 

WH - O Curso durava 3 meses... 

 

CA - Fevereiro, março, abril...três meses.  Foram 3 meses de cur...era intensivo...com 

frequência...exigia frequência, tinha nota.  Tudo cer...tudo certo.  Era muito rigoroso. 

 

WH - E como é que selecionava, era pelas notas? 

 

CA - Pela nota.  Depois então, alguns foram eliminados e outros foram aproveitados. 

 

WH - E eram automaticamente contratados...não precisavam fazer outro concurso...não... 

 

CA - Não.  Aquele era válido.  

 

WH - Agora, eu não sei se é esse Curso mesmo... o Dr Almir se referiu a ele...quer dizer que eles 

tinha umas exigências né, por exemplo.  Tinha de ser dedicação exclusiva...tinha que se admitir 

fosse mandado... 

 

CA - Ah, dedicação exclusiva...a qualquer lugar. A coisa é essa.  Depois de ser admitido no Serviço 

de Peste, não era pra ficar só...não era na capital, não.  Era pro interior.  E depois ... havia rodízio, 

podia sair.  Quantas vezes nós mudamos.  Eu mudei.  Eu saí de Caruarú, fui pra Garanhuns, depois 

fui pra ...Alagoas, trabalhei em Triunfo, voltei pra Recife, não é?  Saul, esse meu colega, trabalhou 

em Pesqueira inicialmente.  Depois foi pro Crato, Crato.  Depois foi pra Alagoas, não é?  Depois 

foi pra Feira de Santana, até eu indiquei, porque houve uma epidemia muito forte lá e nós cedemos 

gente de Pernambuco pra lá.  Mandamos Saul prá lá...pra...Feira de Santana.  Houve uma epidemia 

muito grande lá.  Cerca de 400 casos, se não me engano.  Então, a coisa era essa... Agora, o Serviço 

de Peste tinha essas coisas curiosas... Um atrativo fantástico para essa parte de pesquisa 

epidemiológica, foi o que me interessou mais.  E tinha também a parte administrativa.  Naquela 

época, naquela época, nós fazíamos a seleção dos guardas  com um treinamento...não era 

treinamento propriamente, mas  informações teóricas.  Primeiro era a seleção das pessoas que 

sabiam escrever e as quatro operações.  E o treinamento praticamente era no campo.  Nós 

botávamos o guarda novo, o candidato a guarda, pra trabalhar junto com um guarda antigo.  Então 

ele via ...tudo que o outro fazia, ele tava  vendo e fazia também na sua ficha.  Então...observando 

o trabalho que o outro fazia.  Inclusive  ...desmontar uma bomba de cianogás.  O sujeito tinha que 
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saber ...desmontar uma bomba de cianogás.  As vezes havia um enguiço...se ele não soubesse 

desmontar, ele não podia consertar, não é?  E... a conservação do equipamento, exigia também 

esse treinamento.  De maneira que o guarda tinha que fazer essas coisas todas.  Agora, esses 

guardas, apesar de treinados, e selecionados, eram fiscalizados.  Eram fiscalizados.  E...era 

rigoroza essa fiscalização, porque se eles eram pegados em...alguma...algum deslize...quer dizer, 

queimar uma casa...queimar era uma expressão que existia antigamente lá.  Era o sujeito passar 

por uma casa, não trabalhar e dar como tendo trabalhado.  Quer dizer, queimar.  Ou então, não 

trabalhou e não existiu aquela casa.  Então, o guarda era fiscalizado pelo seu chefe, guarda-chefe.  

Cada 6 guardas tinha um guarda-chefe.  Então nós escolhíamos... E o médico também visitava esse 

pessoal.  Nós não ficávamos somente esperando boletim nas sedes, não.  Nós íamos ao campo .  

E...e dávamos preferência a visitar as casas longe da estrada onde o carro parava.  Indo a cavalo 

ou a pé.  Porque aí, ía ver se o guarda chegou mesmo ao âmago do...(risos) do foco...ou ficou na 

beiradinha, ali pertinho, onde tem a...né... 

 

WH - Onde é mais fácil, né? 

 

CA - Então, quantas vezes a gente ía lá pra longe...prá...pra encontrar não é?  Eu até me referi aí a 

uma coisa curiosa.  Um guarda que foi surpreendido fazendo o seguinte.  Chegava na casa...e 

declarava pro dono da casa ou pra dona, quem estivesse...o responsável pela casa... “Aqui é a 

higiene.  As ordens são as mesmas”.  E não entrava, não fazia nada e ía embora.  Só gritava isso: 

“As ordens são as mesmas.” “ As ordens são as mesmas”.  Mas o guarda-chefe via a produção e 

então, suspeitou da produção daquele guarda.  Porque havia essa preocupação da gente de ver a 

produçãode...de..  o número de casas trabalhados por dia.  Varia muito.  Por exemplo, numa área 

mais densamente povoada, a produção tem que ser maior, evidente, porque tá tudo perto.  E há 

áreas que são muito afastadas as casas, umas das outras... Mas ele sistematicamente só dava 

produção de... de área muito povoada.  Então, chamou atenção uma produção muito alta numa área 

de ...de...de rarefação de população.  É...não deu outra.  O guarda-chefe Pedro Bulhões foi lá, 

encontrou e viu isso.  Perguntou e as pessoas diziam: “Ah, ele passou por aqui e disse - As ordens 

são as mesmas- e ía embora”.  Não dizia nada, nem registrava (risos)... Porque cada visita, o guarda 

tem que registrar num boletim preso na porta de frente, o que ele faz.  Número de buracos de ratos 

trabalhados, número de íscas, na época da ísca, distribuidas, não é...A...que, quais as 

recomendações sobre antiratização, não é?  Se...exigiu ou não o afastamento de cerca de 

aveloz...Tudo isso era exigido.  Agora...ele...chegando lá, não encontrou nada, nem um nome nem 

nada, ele disse que eram as ordens e ía embora.  É claro, que ele foi demitido na mesma hora.  Na 

volta, foi só juntar a área que ele trabalhou com o número de prédio, mostrou e foi embora.  Isso ... 

isso era ...comum. 

 

WH - Mas esses casos eram comuns? 

 

CA - Não, não eram tão comuns.  Mas...mas havia a reclamação mais de...de ...é...erros 

operacionais.  Erros operacionais era pecado venial.  Agora, pecado grave, não é...e o outro qual 

é? 

 

WH - Mortal. 
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CA - Pecado mortal é esse que eu acabei de dizer.  É de mentir, dizer que trabalhou tantas casas, 

sem ter trabalhado.  Esse demite logo.  Mas...ou outros, não... a gente corre risco... 

 

CF - Mas aí tem que ter uma fiscalização constante, né, pra poder controlar o trabalho que era 

feito... 

 

CA - Pra poder controlar.  E o trabalho era feito...era feito.  Agora, nós temos uma área...a parte 

administrativa.  Vamos falar um pouco da parte administrativa.  Eu disse outro dia, não sei se foi 

registrado, que nós, do Serviço de Peste, fazíamos a coisa com muito rigor e economia.  E 

então,uma das coisas...economizar o aluguel da casa e ter uma casa boa, em condições de se 

instalar o Serviço. 

 

WH - É, o senhor falou... 

 

CA - E eram péssimas as casas.  Pro tipo de trabalho nosso.  Então, o que foi feito?  A tendência 

foi mudar e arranjar um jeito de construir as sedes de Distritos e seus laboratórios.   

 

CF - Ter uma sede própria, né? O senhor falou... 

 

CA - Aí...Nós fizemos isso, não é?  Almir de Castro mandava restos de verbas que ele conseguia 

da verba três e... construímos em Maceió a sede, o laboratório...Em Garanhuns, foi uma sede 

magnífica que se construiu num amplo terreno, por que? Porque o Prefeito tinha confiança no 

Serviço. O serviço tinha nome, naquela época.  Então, ele deu um terrenão, conseguiu na 

Assembléia Legislativa...A mesma coisa foi em... em Recife, que o Departamento deu uma área 

de terreno, o Departamento de Saúde, pra nós construirmos a parte de peste do laboratório, não é?  

E...e outros...Foram 6 ou 7 e esses...esses imóveis foram registrados no Cartório de Imóvel e deixei 

lá...num cofre.  Agora, tem mais.  A parte de...de economia.  Nós instalamos na sede da 

Circunscrição, uma oficina pra automóvel, pra conserto do automóvel.  Só não se fazia retificação 

de motor.  Mas toda a parte mecânica e de pintura e de ...pequenos consertos, tudo era feito lá na 

sede da Circunscrição.  Eram 18...eram 14...caminhonetes, um caminhão e os carros da chefia.  Era 

cerca de 18 ou 19 veículos.  Então, nós não tínhamos mais que gastar dinheiro mais em oficina, 

não...fazia lá.  Então, tínhamos os nossos...nossos operários, que eram guardas que a gente 

selecionava e fazíamos a...o conserto, pintura...arqueado, feixe de mola, substituir  eh... fita de 

freio, consertar carburador...tudo.  Tínhamos uma talha lá que levantava o motor e o motor saía 

dali só pra retificar o cilindro.  Voltava, era montado, tudo era feito...saía muito mais barato.  Outra 

coisa.  Nós tínhamos um carpinteiro pra...pra manutenção de...de todas as coisa lá que precisasse 

de móveis...né, esse carpinteiro... Tudo isso foi se selecionando aos poucos...vendo as aptidões e... 

aproveitava.  Isso tudo significa o que?  Economia.  É um pouco de trabalho de dona-de-casa.  Mas 

nós, sanitaristas, precisamos ser assim, senão o serviço não rende.  Porque, contratar tudo 

fora...não...não dava,não é ?  Então, uma das dificuldades que nós tivemos, grande , na época da 

Guerra, em 1939 pra 40... Antigamente  a gente tinha que levar o combustível no automóvel. Nós 

tínhamos dois caixotes com quatro latas para as grandes viagens.  Perigosíssimo isso ..Então, tinha 

que ser muito bem fechado.  Terminamos fazendo o seguinte:  montamos uma bomba de gasolina 

nos Serviço, uma bomba doada pela Shell...no...no Serviço. E como era a Shell que fornecia a 

bomba, exigia um número mínimo de litros, nós comprávamos a gasolina e trans... 

transportávamos para os Distritos em tambores.  Aí o caminhão era nosso, do Serviço de Peste.  
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Saía barato também, não é?  o caminhão saía barato.  Eu me lembro muito bem...era um caminhão 

Fargo, enorme, pegava 6 ou 8 mil quilos...eram 4 pneuzão...Outra economia que nós fazíamos 

e..que era pro Brasil todo...eu recebia pedidos daqui, do Almir de Castro, da diretoria, pra comprar 

em Recife, roupa pra...como é que chama (ruído de impaciência)... 

 

CF - Pano? 

 

CA - Cáqui ...pra fazer as...as fardas de guardas.  E eu não ía comprar aquilo em casa comercial.  

Eu comprava na Fábrica Paulista dos Lundrig (?), lá...uma grande fábrica que tinha o melhor cáqui.  

Era mais barata do que a de São Paulo.  Almir é que mandava...Almir de Castro é que 

pedia...mandava...E então, nós distribuíamos pra todas as Circunscrições.  Saía de lá aqueles 

fardos...E a fábrica já embalava na...na metragem que eu pedia.  Eu dizia, “Quero tantos fardos 

com tantos metros” ...e já vinha tudo preparado.  Quer dizer, era um Serviço que se levava a sério 

tudo isso... 

 

CF - Nos mínimos detalhes... 

 

CA - Nos mínimos detalhes.  Pra sair mais barato e a gente ter uma sede decente... tinha uma sede 

muito boa lá...não é?  Os laboratórios muito bons...não é?  O laboratório de Recife era 

magnífico...E assim... 

 

CF - Dr Celso, deixa só eu lhe perguntar só uma coisinha.  Quer dizer é...no livro o senhor comenta 

falando de algumas medidas adotadas né, dentro do Serviço, o senhor fala de duas coisas.  Uma, 

do uso de diário de campo e outra, o fato de que os médicos do Serviço não podiam clinicar.  

Aquilo que a Wanda tava comentando.  Tinham que ter dedicação exclusiva, em tempo integral.  

Essas duas medidas, tanto do uso do diário de campo, quanto o tempo integral, também eram 

adotadas pela Fundação Rockefeller.  Houve alguma influência da Fundação Rockfeller nessa 

estruturação do Serviço Nacional da Peste, no tipo de administração que foi desenvolvido?  

 

 

Fita 9 – Lado A 

 

 

WH - Pode falar. 

 

CA - O... a adoção do diário do médico para registro de...atividades administrativas e um resumo 

do...das...dos fatos epidemiológicos ocorridos, isso foi realmente uma idéia que surgiu do que 

vimos na febre amarela.  A febre amarela adotava, sempre adotou o diário médico.  E é uma das 

coisas boas para que a diretoria ...esteja presente, sinta a presença do médico no campo ou na 

sede...o que ele faz, ele registra no diário.  E além do diário, tinha uma outra coisa que nós 

adotamos e que foi muito bom.  Era o livro do motorista.  Porque cada automóvel tinha um livro 

em que nós registrávamos tudo, desde a ...desde a ...material... alicate, chave de fenda, como 

também pneu, câmera de ar, o sobressalente.  Porque nós tínhamos viagens muito longas, em 

estradas as piores possíveis e nós tínhamos uma enormidade de material.  Levávamos muito 

material sobressalente pra poder vencer ...dificuldades no campo.  E esse material todo era 

registrado no...no... 
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CF - Livro do motorista. 

 

CA - No livro do motorista.  Cada carro tinha o seu e o motorista prestava conta do material que 

ele recebia.   

 

CF - Isso..quer dizer ... essas ...essas... idéias foram...foram tiradas ... 

 

CA - Do diário de um motorista nós aproveitamos aquilo que já sabíamos que deu um bom 

resultado.  E funcionou magnificamente. 

 

CF - Houve, Dr Celso além dessas medidas, quer dizer, alguma influência maior da Rockefeller 

nessa estruturação do Serviço, quer dizer, algumas idéias da Rockefeller foram aproveitadas, não 

é? Como a gente tá falando... Diário de campo, o tempo integral dos médicos... 

 

CA - Basicamente foram essas duas.  Porque ...o resto...são Serviços totalmente diferentes sob o 

ponto de vista epidemiológico... 

 

WH - Mas o médico, por exemplo, não podia clinicar também... 

 

CA - Não.  Ah, isso já era mesmo do regulamento do Serviço de Peste.  Era tempo integral, 

dedicação exclusiva.  Eu, por exemplo fui obrigado a...a tirar um médico, mais de um, que estavam 

clinicando ...Agora, um deles...era  em Palmeira dos Índios.  Esse até foi muito bom, porque ele 

ficou rico.   Ficou com uma Casa de Saúde lá em Palmeira dos Índios não é... e ficou... Nunca ele 

poderia ter tido coisa melhor do que atritar um poco e cair fora.  Por que?  Porque ele ía ficar como 

todos nós so Serviço de Peste.  Uma aposentadoria ...(ri) purulenta...(ri).  Muito ruim. (risos) 

 

CF - Que isso o Dr Almir fala, né, que médico que quisesse ganhar dinheiro não, poderia ser 

médico de Saúde Pública... 

 

CA - De maneira nenhuma. Tinha que ser idealista, ou então não ter a menor noção de...de 

comércio, de coisa... Porque o Gastão Leão Rêgo, por exemplo, ele trabalhava lá na chefia do 

Distrito de Palmeira dos Índios, na primeira, na segunda, na terceira ...o registro no diário...ele se 

sentiu mal e aí caiu fora...e ficou rico. 

 

WH - Como assim? 

 

CA - Não, porque nós registrávamos tudo.  Eu chamava atenção e dizia: “Encontrei, doutor...”.   

Isso ía bater na diretoria, porque o diário...é um relatório... 

 

WH - Mas ele clinicava também? 

 

CA - É, quando eu viajava, ou qualquer médico viaja, tem que registrar tudo que vê, que afete o 

Serviço.  Então eu viajando, ele fiscalizando o Distrito de Palmeira dos Índios, encontrava um 

médico e...e via que ele estava fazendo clínica, eu tinha que dizer, não é?  E isso ía bater... E eu 

tinha que dizer, não tem condição, tem que sair...E aí, ía embora... 
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WH - O senhor funcionava mais como ...como um fiscal também, né dessas...pela sua experiência? 

 

CA - Nessa época, nesse exemplo que eu dei, eu era chefe de Circunscrição.   

 

WH - Ah, sim.  Aí, depois de Alagoas... 

 

CA - É... aí pegava tudo, pegava de Ceará até Alagoas.  Mas nunca deixei, apesar de ter essa parte 

mais administrativa, de olhar a parte epidemiológica.  Porque o que me atraiu mesmo foi a 

epidemiologia de peste, depois a de tracoma, de Chagas, etc.   

 

WH - Que era essa pesquisa... 

 

CA - Porque o que amarra o indivíduo a esse Serviço, não é a administração, de maneira nenhuma, 

que é uma coisa muito...sem graça.  A administração não tem o menor atrativo.  O bom, é a parte 

epidemiológica.  É o que vê o resultado daquelas medidas que você leva a evitar uma doença, mas 

com base na epidemiologia.  Você ...você sente que vai atingir o problema no nascedouro. 

 

WH - Quer dizer, o senhor tá falando...é interessante o que o senhor tá colocando, porque o senhor 

tá falando das duas ...as duas...as duas faces de um sanitarista, né? Por um lado, ele tem que ser 

administrador, pra poder gerenciar um programa de saúde, etc... 

 

CA - É, eu não tinha a menor vontade de ser administrador... 

 

WH - Que é por exemplo, o Dr Almir é um excelente administrador... 

 

CA - Ótimo... 

 

WH - E por outro lado, ele tem que se aproximar da medicina, da pesquisa, da ciência, pra ter o 

lado epidemiológico do sanitarismo, não é isso? 

 

CA - Bom a base é essa...Agora, como eu não tinha, nunca tive gosto pela administração, eu visava 

mais, sempre a parte epidemiológica.  Foi o que me levou a...a... Tanto assim que aqui, eu não 

aceitei, de maneira nenhuma ser diretor do Serviço, não é?  Porque via como o sujeito era...entrava 

nessa engrenagem e ía ser triturado dentro de uma engrenagem dessa...Eu terminei uma 

vez...é....com aquela frase : “Não aceito cargo em que eu assine cheque.” Quer dizer, isso diz tudo.  

Você se meter na administração para se envolver em compras, em coisa...é muito ruim, é muito 

perigoso, não é? Porque vai depender de que?  De estar na mão de pessoas que você tem que 

confiar.  E às vezes, não...não encontra...uma pessoa de confiança.  

 

WH - É, e por outro lado...Não sei Dr Celso, se tem razão o que eu to dizendo, não é?  É uma 

pergunta que eu quero lhe fazer... Quer dizer, esse lado, esse aspecto de administrador também 

fazia com que o sanitarista se envolvesse em política, né? 

 

CA - Em política, eu não...eu acho que não.  Em política não.  O administrador de Saúde Pública 

ele deve sempre se envolver exclusivamente na política sanitária, na política da saúde, só.  Mas na 
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política que envolve essa...essa coisa de cargos, governadores, deputados, dessa coisa, isso não.  

Agora, os deputados é que devem escolher os bons sanitaristas para colocá-los à frente do  Serviço.  

Aí é que está.  O bom político deve escolher o elemento que tenha uma... tenha confiança, quer 

dizer veja a parte honesta, de honestidade e de capacidade técnico-cientifica.  Então, se você 

escolhe um elemento, vou dar um exemplo:  Se colocasse, por exemplo, um Adib...um Adib Jatene 

na... na administração.  Magnífico !  Ele ficou horrorizado , não quis mais aceitar coisa nenhuma, 

foi ou não foi?  Adib não quis mais aceitar coisa nenhuma.  Porque...e ele nunca foi político, ele 

só foi ...médico.  Agora, eu tenho pra mim, que o médico não deve aceitar essa parte...política. Ele 

deve ser...o médico sanitarista deve ser escolhido pelos políticos para realizar um programa.   

 

WH - Quer dizer, ele é essencialmente um técnico nesse sentido que o senhor está falando... 

 

CA - No sentido técnico... 

 

WH - Mas por exemplo, o...eu imagino, né, o cargo do doutor Almir, né, em que erle era chefe do 

Serviço Nacional de Peste... Ele não tinha que ter articulações políticas pra liberar recursos... 

 

CA - Não.   

 

WH - ...pra poder entrar em certos Estados é..fazer toda essa parte... 

 

CA - Não, porque isso tudo era através do Ministério da Saúde.  As liberações de verbas, tudo isso 

ele fazia através do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde funcio.. Bom, o Ministro pode 

ser um político, mas se ele tem...os seus diretores num cargo... tinha o Almir.  Ele fazia as 

solicitações, fazia as alocações de verbas e tal... Isso era com os técnicos do Ministério.  Não tinha 

nada que ver com a política lá fora.  Agora, ele tinha contacto quando viajava para os estados, ele 

ía às Secretarias de Saúde, ele visitava um governador...isso tudo pode ser...mas não para esse... 

trato, da política de como é que nós vamos fazer...vamos atender a fulano e a sicrano...nada disso.  

Nós tínhamos até verdadeiros choques com os políticos da época, porque quando não estavam de 

acordo com os interesses do Serviço, quando contrariava, quando a política contrariava a 

realização de certas atividades do Serviço, aí a gente tinha que entrar em choque.  

 

WH - O senhor pode contar algum caso desses? 

 

CA - Eu já contei uma vez aqui...eu não sei se foi registrado.  No meu tempo , por exemplo, na 

época da...da.... eleição de 45, se não me engano...não foi, que vieram as eleições de 45...Quando 

houve aquela corrida dos eleitores, dos cabos eleitorais, em ...em Caruarú, em Caruarú, o chefe 

político local... 

 

WH - Ah, o senhor contou... 

 

CA - É, eu contei...Ele manobrava até...eles ...eles foram contra os guardas do Serviço de peste... 

em São Caetano.  Eu aí suspendi o Serviço.   

 

WH - Foi, o senhor contou.  
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CF - Eu lembro. Mas o senhor não acha, Dr Celso, que isso é uma questão importante pra gente 

entender,né, como é que se dava essa articulação ou não. 

 

CA - Eu...Peraí eu vou dar outro exemplo desse negócio da política.  Eu estava em Alagoas, né, 

fui chefe de setor em Alagoas lá.  E em 43 fui chamado pra Recife e passei a ser chefe de 

Circunscrição.  Neste ano houve um caso em que um guarda ...um guarda, não, um meu ex-

motorista... Benedito Falcão (ri)... era um rapaz moço, não é ...e viajei muito com ele.  Era meio 

esportista e tal...ele um dia foi à garagem do Serviço com um bilhete, que deu ao vigia e retirou o 

carro.  Mentiu, dizendo que precisava do carro... porque eu ía ser... tinha que fazer uma viagem ao 

interior.  Aí fez uma farra.  Pura e simplesmente.  Ele bebeu muito, o automóvel se desgovernou e 

bateu num carro de um político lá em Maceió.  Que aliás era um político muito interessante, que 

era um grande intelectual.  O nome dele era ...Romeu de Avelar.  Romeu de Avelar é um...é um 

nome fictício ...como é que se diz... 

 

CF - Pseudônimo. 

 

CA - Pseudônimo.  Romeu de Avelar.  Romeu de Avelar tava pra ser deputado e tinha influência 

junto aos Góes Monteiro.  Então, fez um escarcéu danado, porque o carro ficou muito avariado, 

muito avariado mesmo.  E então me procurou no Serviço pra dar um carro novo a ele.  Pra... E eu 

tava em Recife, fui a Maceió.  Era chefe de Circunscrição, fui a Maceió e tive um entendimento 

com ele.  Eu digo: “Eu não posso lhe dar um carro novo.  Averiguei...a situação, o motorista já foi 

citado, porque ele vai ser demitido. Eu posso mandar consertar o carro... Inclusive, tem oficina...- 

aquilo que eu contei a pouco - ... nós temos oficina e eu tenho um chassi de um carro semelhante 

que pode ser usado e lhe deixa o carro em boas condições como antes.  Mais que isso eu não posso 

fazer...” Aí ele disse: “Não, mas eu não posso fazer isso, isso vai demorar...”.  Eu digo: “Isso não 

vai demorar nada, porque essa parte, eu tenho caminhão, transporta pra cá o chassi, o caminhão 

vem e faz o trabalho rápido...” Ele aí, o que fez?  Ficou meio azedo e terminou dizendo que aquilo 

era uma economia de dona... Eu digo “ É exatamente uma economia de dona-de-casa.  Eu não 

posso fazer por menos.  Porque isso já é oficializado.  Eu já registrei no meu diário esse...essa 

ocorrência e ...isso é o que eu posso fazer.” E ele então ameaçou com uma ...uma denúncia ou... a 

interferência dos Góes Monteiro. que eram os políticos dominantes.  Não satisfeito com isso,ainda 

veio um pouco por intermédio do meu sogro, que era uma pessoa muito conhecida em Maceió e 

tal ,médico... Mas não adiantou nada. Aí veio a influência dos Góes Monteiro.  Eu aí disse:“Ele 

tem que mandar fazer isso pela Justiça e eu dou todo o depoimento favorável a ele.  Que o causador 

foi o motorista, e que tomamos tais e tais e tais medidas.    O senhor vai...Agora, o senhor vai ter 

uma vitória de (?) .  Vai ganhar mas não leva.  Porque vai demorar tanto tempo, que não adianta 

nada.  Ele vai passar...(risos)...vai passar... a fase da campanha eleitoral... Mas nessa conversa, ele 

assim, meio azedo, o meu colega, o Álvaro Bezerra, que era o chefe do setor- eu era chefe de 

Circusncrição.  Ele disse, “Olhe doutor Romeu Avelar, o Sr. faça o seguinte, compre um jipe.  O 

senhor use esse carro, que pudemos consertar e... venda e compre um jipe, que ainda é melhor de 

tudo pra fazer a campanha.” Ele...com um espírito de...formidável disse: “Você tá doido.  Você 

sabe pra que serve jipe?  Jipe é uma invenção de americano, pra guerra, o sujeito monta naquele 

negócio...quando ele salta daquele troço, ele parta no primeiro pra brigar.  Aquilo é invenção de 

americano, pro sujeito sair dalí irritadíssimo de cima do jipe e matar o primeiro (risos)que chegar 

na frente dele.”  Aí, a conversa ficou muito mais cordial nessa hora, pelo humor do Avelar, mas 

no fundo, no fundo, quem teve razão fui eu, não é, eu não podia retroagir, não é.  Então ele foi 
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pra...pra coisa da Justiça...Fez a reclamação a...enfim.   E o negócio se...rolou demoradamente... 

Esse rapaz, esse motorista, sabia tanto do que ía acontecer com ele, que abandonou o Serviço.  Eu 

então,não é, fiz um inquérito e no inquérito propuz a demissão.  Sabe o que foi que aconteceu?  

Esse inquérito veio ao Rio e na época...na época era o DASP, não sei o que, propôs a maior 

punição, 3 meses,parece 90 dias de suspensão, não sei o que.  Ele...nem apareceu nos 90 

dias,porque veio pra São Paulo e foi demitido de novo por mim, a bem... de abandono de serviço, 

fiz novo processo de abandono de serviço... e demiti mesmo. Porque o negócio   era rigoroso.  

Quer dizer ele sabia, foi embora, fugiu... o DASP deu os 90 dias de suspensão e eu ainda dei uma 

demissão por cima disso por abandono de serviço. Agora, veja o que é  o mundo, não é?  Eu 

gostava dele.  Achava um sujeito formidável. Disposto como o diabo. Viajava de noite, de dia, 

Benedito Falcão, ótimo motorista.  Chega um dia, lá em Pernambuco, eu estava na SUDENE.  

Olhe isso foi em quarenta e não sei quanto, na época da Guerra, né.  Quando ele chega, eu estava 

na SUDENE ,ele me chega lá: “Dr Celso, eu soube que o senhor está aqui e tal, eu vim  lhe pedir 

pra trabalhar aqui como motorista...” Eu olhei pra Falcão, eu digo: “Falcão...”.Ele disse : “É, doutor 

eu to aqui na Brasília teimosa.” Era uma linha que tinha lá  da cidade.  Brasília teimosa era um 

bairro que tinha lá, no Pino, ali no Pino, viu.  Eu digo : “Olhe, Falcão, eu, faz de coonta que eu 

esqueci o episódio do carro...” Ele dise:  “ É doutor, eu era mais moço e tal,mas eu tenho sofrido 

o diabo, eu to aqui...a família...” Eu digo:  “ Tá muito bem, você vai trabalhar na...na SUDENE.  

Mas na primeira que você fizer, faça como da outra vez.  Vá embora e não volte (risos).”  Ele 

ficou ...foi ótimo pra ele, porque aí ele se acomodou... 

 

WH - Nunca mais teve nada. 

 

CA - Nunca mais teve nada.  Benedito Falcão (ri)...esse motorista era engraçado ele.  Pois é assim 

que a gente dá o exemplo.  Naquela época a gente tinha essa parte administrativa rigorosa, se fazia 

a coisa dessa maneira e se registrava.  Eu..eu tenho tudo isso registrado em meus diários aqui e 

posso mostrar a você, se eu tiver um pouco de...de tempo e começar a folhear...porque achar aquilo, 

desde mil novecentos e quarenta e tantos,deve ter isso aí guardado... 

 

CF - O senhor tava...é o senhor deu uns exemplos muito tentando mostrar como, de uma certa 

forma se conseguia manter uma independência dessas interferências políticas nesse sentido, né... 

 

CA - Nesse sentido.  Nós tínhamos toda uma independência da parte política. 

 

CF - Mas o senhor não acha quer dizer, que...que...de qualquer maneira, pra um médico sanitarista, 

a partir do momento que ele lida com problemas que estão diretamente vinculados com condições 

de vida, de trabalho...isso vai esbarrar em questões políticas? 

 

CA - Não.  Eu vou lhe dizer o seguinte.  A parte política ficava pros altos escalões.  Ministros, 

diretor de saúde, como era o Barreto...Essa que era a parte política... E esses problemas de 

ajustamentos...de...a parte política, ficava pros altos escalões.  Nós médicos das Circunscrições, a 

partir de médico, chefe de Circunscrição como eu e os outros, que eram chefes de setor de Distrito, 

eles tinham total independência.  Nós tínhamos total independência. E tudo que havia, se a coisa 

engrossava, nós passávamos por escalões superiores. 

 

CF - Hum, hum... 
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WH - Aí era resolvido lá em cima... 

 

CA - Pra resolver lá em cima.  Eu também não sei se dei um ...eu ainda dei um exemplo aqui de 

um negócio de São Caetano, que terminou pra ser resolvido com Barreto. E... e.. próprio Almir foi 

a Recife e teve aquela conversa com o Secretário de Viação, que era o Gercino de Ponte.  Por que?  

Porque eu fiquei no meu ponto de vista, fiquei na minha posição e ele ...E isso é uma maneira de 

mostrar a importância e a autoridade do Serviço.  Porque se ceder ao primeiro embate, não adianta.  

Tem que...mostrar que...e depois, nós távamos do lado certo.  Nós távamos do lado certo. 

 

|WH - É ,e os senhores procuravam os coronéis da região pra... 

 

CA - Aí já é outra coisa.  Eu quando viajava pelo interios, eu procurava as três autoridades:  o 

coronel, o delegado e o padre.  Eram as três autoridades com quem eu conversava.  Mas, no fundo 

no fundo,  o que mais mandava mesmo era o coronel.  O que decidia definitivamente era o coronel.  

Em Águas Belas era o coronel Salustiano Siqueira, que mandava em todo mundo, não é.  Na época 

da epidemia de peste que eu trabalhei lá ...(som de campainha ).Lá em Exú era 

aquele.. .Romão...Romão Sampaio...Chico Romão...célebre coronel lá das brigas dos Alencar...Eu 

sistematicamente visitava, quando passava lá.  Por que?  Porque, olha, antes de haver qualquer 

coisa,de qualquer...confornto, qualquer entrevero... eu já tinha o apoio do principal.  Que 

era...que...os donos da área.  Os coronéis eram os barões feudais daquela época, não é?  Então, nós 

tínhamos já...eu me lembro que Almir ficou horrorizado quando... uns quinze dias depois de um 

tiroteio que houve lá em...em Exú, e que o filho de Romão Sampaio atirou de mosquetão e matou 

um dos Alencares, naqueles tiroteiros...Ele disse:  “ Eu não sei como é que um homem desses, com 

aquela voz macia, falando manso e tal...toma uma atitude dessas” . Eu disse:  “ Pra você ver como 

é.” Era...era...como é que era o nome do menino, do filho dele...era Romão Sampaio, o 

velho...Aristides Sampaio.  Aristides. Esse Aristides, tá ouvindo, tava todo de preto...tava todo de 

preto, de luto, né?  E com um plastrão...coisa que ninguém usava...eu não sei como é que ele 

descobriu aquela...aquele tipo de gravata...era uma...uma chapa preta 

assim...Antigamente ..plastrão... se botava...Parecia um padre.  E então...toda... ele tomou café 

comigo lá na casa dele e depois foi embora.  Esse homem, muitos anos depois, se mudou pra 

Arapiraca, areazinha braba, também...(risos) 

 

CF - De um modo geral os coronéis não...não... criavam atrito com o Serviço? Apoiava.... 

 

CA - Não...apoiava...apoiava...Eu sempre tive muito boa aceitação com os coronéis.  Coronel Lulu 

de Aquino, lá em Buique...aquele...onde aquele guarda fez aqueles...folhetos, não é...Ah, ele me 

dava o melhor cavalo pra andar na área.  Coronel Lulu de Aquino, dono daquelas terras 

imensas...íam de Buique até Águas Belas... 

 

WH - E o senhor não acha que isso era um modo de fazer política, também manter boa relação 

com os coronéis...né, não criar atrito... 

 

CA - Bom, era um modo de fazer política porque era...era da época era quem mandava...Era o 

dono da terra.  O sujeito podia ir contra o dono da terra? Era muito difícil, não é?  Então, eu 

cativava o dono da terra.  Mostrava que tinha que tirar a cerca de aveloz, afastar...e depois , ele via 
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que eu tava lá, levando uma proteção à vida, salvando gente que tava...que ía morrer de peste.  

Então ele tinha todo interesse em ter um médico lá.  Eles davam apoio.  Um ou outro é que... por 

exemplo, eu tive um que se revelou, foi falar comigo...era o Mário Torres de Brejo da Madredeus 

(?).  Muito inteligente...era um rapaz daqueles que fazia comício em Recife, foi eleito ...foi 

nomeado...juiz lá em Brejo da Madredeus e, certa vez , houve qualquer coisa lá que terminou...o 

pessoal reclamando do afastamento das cercas de aveloz  de junto das casas.  Agora, o motivo?  

Pra evitar o intercãmbio dos ratos rurais com os ratos domésticos... Aí ele foi bater lá na sede do 

Serviço.  Conversou comigo e tal... Também está registrado no meu diário,não é?  A...a conversa 

com ele... 

 

CF - Aí o senhor o convenceu? 

 

CA - Claro, devagar...conversando e tal... Agora, eu usei  a política, por exemplo de meu...um 

cunhado meu que foi até Secretário de Saúde  digo...da  Polícia...Secretário de Segurança, é... 

Secretário de Segurança, para determinados atritos.  Guardas,às vezes briga de guardas...isso 

também havia.  Houve e eu registrei lá, inclusive briga de filho... Houve uma altercação de um 

guarda-chefe com um guarda ...discussão sobre serviço num Distrito lá em Triunfo, Sítio Peão 

bonzinho, lá no alto da serra, não é.  E terminou atingindo o guarda...quase que mata.  Ele foi pra 

Recife e por sinal quem tratou dele foi um amigo meu que foi diretor do Hospital São Sebastião, 

doutor Amadeu Tibúrcio.  Ele teve uma...uma lesão que pegou uma vértebra cervical, ele 

ficou ...duro, não podia se mexer.  Mas terminou melhorando e tal... Mas não teve uma recuperação 

funcional 100%, não.  Porque foi grave o lugar onde a bala atingiu.  Pegou um pedaço da 

vértebra...Mas é isso... 

 

WH - Mas e aí, Dr Celso, voltando um pouco à...à...coisa do Serviço... 

 

CA - É...nós tamos conversando mais sobre assuntos...(ri) que não tem nada que ver...com a parte 

de Saúde... 

 

WH e CF - Não...tem sim, tem sim... 

 

CF - Quando foi criado o Serviço, né,aí o Serviço se dividiu em Circunscrições e Setores,não é?  

O senhor foi chefe do 4o Setor em Alagoas, que seria da 1a Circunscrição, não é isso?  O senhor 

podia falar um pouco do seu trabalho lá, em Alagoas?  Comparar com Pernambuco... 

 

CA - Quando eu iniciei em Alagoas, eu era sozinho, não tinha nenhum médico pra me auxiliar lá.  

Eu trabalhava só. Depois de cerca de um ano é que chegou um médico pra me auxiliar.  E 

coincidentemente, poucos meses depois eu saí pra Recife e ele também ficou só, não é, lá em 

Maceió.  Agora, eu como médico do Serviço, fazia basicamente , atender todas as denúncias de 

peste, caso humano e episotia e ele no campo, não é...E não ha necessidade de dizer o que é que 

ele ía fazer, ía tratar dos doentes ,  ía colher material, ía colhermaterial de roedor, não é... E na 

cidade havia um serviço permanente , porque era porto, inclusive internacional, não era só 

nacional...Maceió exportava açúcar e tal... e nós tínhamos um serviço permanente de desratização.  

Nós fazíamos ...desratização na área portuária principalmente e depois nas outras áreas.  Em 

segundo plano a Estrada de Ferro, não é, e o mercado.  A...a coisa era essa.  Na área portuária, na 

Estrada de Ferro e...nos mercados.  E a manutenção ...vigilância das...  dos discos de defesa...de 
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defensas, como chamam aqueles discos de metal que põe naquelas..naqueles cabosa de atracado 

dos navios lá do porto.  Bom, nessa época, tava iniciando o porto de Maceió num  molhe que eles 

fizeram artificial.  Antes não havia porto.  Os navios íam...as alvarengas íam, levavam os sacos de 

açúcar e as mercadorias eram içadas pelos é...aqueles...o...guindaste dos navios.  Exatamente 

quando eu come...eu cheguei lá em 41, inaugurava lá aquele molhe enorme onde atracavam 3 

navios.  E aí tinha aqueles...aquelas...aquelas...cabeças, não é ...de...de amarrar o navio através de 

um cabo.  Aí eles colocavam aquelas rateiras que é pra evitar que o rato passe ... 

 

WH - Pelo cabo? 

 

CA - Pelo cabo...da terra prá lá e eles também recebendo...é...é uma das profilaxias marítimas, pra 

evitar que o rato do navio  venha pra terra e da terra pro navio.  Agora, quando existe uma ...uma 

linha de armazéns próxima ao cais de atracamento, manter também uma iluminação.  É outra 

maneira...parece até brincadeira, não é, mas a iluminação é importantíssima.  Porque o rato se 

defende.  Ele não gosta de...de andar em lugar...desprotegido onde ele não possa se esconder e que 

tenha muita luz.  Então, a nossa preocupação era essa.  Era colher rato  e examinar na área 

portuária, na área de...de estrada de Ferro e nos mercados. 

 

CF - Esse trabalho era feito junto? 

 

CA - E ía ao laboratório pra fazer a pesquisa de pulga não é...e ver se os ratos tavam doentes. 

 

CF - Esse trabalho na região portuária era feito junto com o Serviço de Profilaxia dos Portos, ainda 

existia, nessa época? 

 

CA - Não, era nosso.  A Profilaxia dos Portos  fazia mais era pesquisa de doente dentro do navio.  

Ía visitar os navios quando eles íam atracar pra ver se havia doente no navio.  Pra não entrar... 

 

CF - Mas não havia nenhuma colaboração, nenhuma troca entre esses Serviços? 

 

CA - Bom, até certo ponto, havia.  Porque era um serviço de saúde...apenas eles íam procurar 

doentes, pra ver se...via carta de bordo, pra ver se tinha alguma coisa lá, registrando alguma 

doença, alguma...algum elemento doente.  E nós íamos ver a parte de rato, de roedor. 

 

WH - Na área rural vocês trabalhavam também? 

 

CA - Agora, na área de...de roedor de porto, só o Rio de Janeiro é que tinha o Serviço de 

Cianidrização. Quer dizer, o navio depois de...dois anos de percurso através dos continentes, ele 

tem que ter... ter um certificado de cianidrização, quer dizer... 

 

 

Fita 9 – Lado B 

 

 

WH - O senhor dizia que tinha que ter um certificado ... 
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CA - É, então...poucos portos tem.  Então, Rio de Janeiro ...ainda deve ter, um serviço de 

desratização com gás cianídrico.  São uns discos de papelão umedecidos com gás cianídrico, 

Ziclon B.  Então, de acordo com a cubagem de cada...de cada...é... aqueles tanques em que põem 

as mercadorias... 

 

BG - Containers? 

 

CA - Container?  Antes do container...é o... no bojo do navio...o termo tá fugindo....o porão, tá 

vendo, o porão (risos)...Então de acordo com a cubagem do porão, são distribuídos “n” discos de 

Ziclon B e durante um período de tempo,  “x”, determinado, o navio fica isolado , fechado 

hermeticamente, todo ele colado com papel de ... isolante para evitar que...o gás muito difusível  

não vá embora.  Mata tudo, inclusive é... inseto.  Então, os roedores todos são, mortos e depois de 

certo tempo abre as escotilhas, abre tudo, retira os roedores e o navio recebe o certificado de que 

está desratizado.  Por isso é que não há mais a peste marítima ou oceânica, quer dizer, não se morre 

mais de peste como morria até a época de 1894, quando houve a última pandemia.  Por isso é que 

há garantia.  Hoje, hoje, peste só existe nos lugares onde já peste silvestre.  Porque a peste ru... a 

peste doméstica nos portos, nas cidades, desapareceu.  A rataria tá imensa.  Aqui no Rio de Janeiro 

se mata rato atropelado, de automóvel, a quantidade é imensa em Copacabana, em toda parte.  Mas 

felizmente não tem peste.  Pode ter leptospirose... 

 

WH - Lá em Alagoas também trabalharam na área rural? 

 

CA - Também.  Em Alagoas nós trabalhávamos... sim, era exatamente o que eu fazia.  Aguardava 

os pedidos dos prefeitos e dos chefes de postos para que me deslocasse lá prar o interior e ía atender 

então aos casos humanos, não é, ao tratamento. 

 

WH - Quem fazia esse trabalho antes que o senhor fosse pra lá, quem era o seu antecessor? 

 

CA - Não tinha. Era a própria Saúde do Estado.  Agora, você veja que o negócio era aleatório.  

Hoje era um, amanhã era outro...mudava o diretor... não havia especialização (pigarro).  O sujeito 

ficava apavorado (tosse).   Com esse negócio de peste, o sujeito ficava apavorado. Muita gente 

tinha horror... tinha medo de entrar num foco de Peste. 

 

WH - Quer dizer que em...em Alagoas a...a Delegacia não chegava a...funcionar como em 

Pernambuco, no caso? 

 

CA - A Delegacia atingia o estado de Alagoas, porque tinha um representante lá, que era Mário 

Magalhães no meu tempo.  Mas Mário não ía ao interior, ele fazia só a parte estatística.  Ele 

inclusive estava fazendo uma coisa interessante lá.  Estavam construindo um centro de saúde 

modelo, que foi inaugurado também quando eu entrei pra lá... 

 

WH - Aonde? Em Maceió, mesmo. 

 

CA - Em Maceió. O melhor centro de saúde, o maior, no centro geográfico de Maceió foi 

inaugurado em 1941, quando eu fui pra lá.  Barros Barreto chegou lá e tal...e foi uma grande 
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reunião... o interventor naquele tempo...não era o Ferrer...Isnar, Ismar, Isnar de Góis Monteiro.  

Eram os Góis Monteiro que mandavam naquela época, lá... 

 

WH - Mas ele não fazia toda a parte de...área rural... 

 

CA - Não, não fazia, não executava.  Ele só fazia a parte de bioestatística.  controle de bioestatística 

e controle junto à Saúde do Estado.  A parte normativa de saúde, do Ministério da Saúde junto ao 

Estado era... por ele. 

 

WH - Quer dizer:  vinha a norma do Ministério e ele se encarregava de aplicá-la no Estado. 

 

CA - É... aquelas normas...que ele deu...inclusive a DOS o Departa... a Divisão de Organização 

Sanitária... 

 

CF - Deixa eu entender uma coisa, Dr Celso.  Por que o senhor, antes do senhor ir pro Serviço 

Nacional da Peste, quando o senhor trabalhava na Delegacia Federal de Saúde, o senhor tava em 

Caruarú,o senhor trabalhava com peste já. 

 

CA - Só peste. 

 

CF - Pois é.  Mas então, a Delegacia tinha médicos fazendo...desenvolvendo trabalhos na área de 

peste.  Isso não tinha em Maceió.   

 

CA - Não, não tinha.  Em Maceió só tinha Mário.   

 

CF - E que não fazia esse tipo de atividade que o senhor fazia em Pernambuco... 

 

CA - Esse não.  Eu quando cheguei prá lá, em 38, pra Delegacia de Saúde, eh...  era o único médico 

que estava ligado realmente à Delegacia de Saúde e que fui morar no interior, em Caruarú a 

princípio e depois em Garanhuns. 

 

CF - Os médicos das Delegacias moravam nas capitais? 

 

CA - É, era muito pouco...era o Delegado e... geralmente um médico cedido do estado da Malária, 

como é o caso de...de...Pernambuco e tinha um médico de estado que estava cedido pra fazer a 

parte de Malária junto aos Delegados, não é?  A coisa era, era... muito...incipiente. 

 

CF - Quer dizer, só com o Serviço Nacional da Peste é que vai haver... 

 

CA - À proporção que a coisa foi crescendo...foi... paulatinamente crescendo.  Então vinha um de 

peste, que fui eu; veio um de lepra que foi o... Francisco...Francisco...Medeiros Dantas, pra...pra 

lepra,né?  E... depois...foi criado o Serviço de Malária, pronto, aí a Delegacia não mantinha uma 

ingerência direta.  Havia uma aproximação, havia um intercâmbio, mas não era ...uma ligação 

direta. Nós...nos ligávamos diretamente ao diretor aqui no Rio.  Depois que...que...os Serviços 

Federais foram criados...o Serviço de Peste, Serviço de Malária... Serviço... a ligação era com a 

direta com a ...com o Rio e não com o Delegado.  O Delegado eventualmente tinha comunicação 
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conosco, quando ele recebia do Diretor Geral uma ...uma informação, uma solicitação, aí então ele 

entrava no circuito conosco.  Inclusive era muito fácil porque era tudo no mesmo prédio.  Era essa 

vantagem do governo federal ter uma grande...um grande...uma grande instalação de Delegacias, 

com Serviço de Peste, Serviço de Malária, não é, tudo junto. 

 

WH - Agora, então pelo o que eu tô entendendo, em Alagoas o trabalho praticamente começou em 

41, não é? 

 

CA - O de peste isolado, é.  Antes, eles atendiam eventualmente o próprio estado, mas não tinha... 

estrutura formada pra isso. Fazia-se a coisa meio improvisadamente. 

 

WH - O senhor trabalhou junto com a Secretaria do Estado, quando foi pra Alagoas? 

 

CA - Não...eu tinha...eu tinha... porque... Eu tinha interesse em ter boa, bom relacionamento, 

intercâmbio com o Diretor de Saúde.  Inclusive ele era irmão do Mário.  Era o Cláudio 

Magalhães...era...era o Diretor de Saúde de lá, de Alagoas.  Claudio Magalhães.  E o Mário era o 

representante do Delegado em Alagoas.  Agora, o estado tinha sua estrutura própria.  Tinha seus 

Centros de Saúde, e tal...inclusive esse que eu falei, que foi uma dádiva que...praticamente, do 

Ministério da Saúde, do...Departamento de Saúde ao estado.  Um Centro muito grande, com todas 

aquelas divisões de ambulatórios, pra pediatria, pra otorrino... tudo.  E...um laboratório, 

principalmente isso, um laboratório muito bom.  Foi na época, que foi inaugurado que eu comecei 

a trabalhar lá.  Inclusive, a minha sede era em casa alugada.  Não tinha...o prédio, o Departamento, 

as instalações do Departamento não abrigaram o Serviço de Peste ainda na época da Delegacia.  

Foi nesta época que nós conseguimos construir a sede administrativa e o laboratório no terreno do 

lado, através de...boa conversa (ri).  Aí foi até o meu sogro que conseguiu o terreno. 

 

WH - Aí o senhor casou em Alagoas, né? 

 

CA - Aí, também aconteceu isso...(risos).  Eu ía, eu ía fazer um curso fora... no estrangeiro e 

terminei casando lá...(risos).  Aí, acabou... 

 

WH - Eu queria fazer uma pergunta... 

 

CA - Mas, qual é o assunto aí...que você falou, o negócio da... 

(pausa pequena) 

 

WH - Quer dizer, eu tava lhe dizendo (pigarro), que o senhor foi praticamente para Alagoas para 

montar o Serviço de Peste lá, no estado, né?  E eu queria lhe perguntar se toda essa parte de 

montagem do Serviço ela já vinha...era normatizada do Serviço Nacional de Peste, ou era uma 

coisa que ía se construindo...todo mundo tinha independência pra trabalhar, construir...junto até 

com o Diretor do Serviço Nacional de Peste...Eu queria que o senhor me contasse isso, esse 

processo. 

 

CA - Naquela época, o Serviço de Peste foi crescendo por imposição das necessidades, da... da...do 

que ocorria.  Então, em Alagoas, existia lá um Serviço sem estrutura nenhuma, mas era atendido 

pelo estado.  O estado atendia quando havia ocorrência no interior, de peste.  Mas isso era uma 
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coisa muito aleatória.  Hoje tinha, não...trabalhava, depois não trabalhava mais...parava tudo.  Não 

havia uma continuidade do serviço de profilaxia... 

 

WH - Como já havia em Pernambuco, não é? 

 

CA - Como já vinha... E então a Delegacia de Saúde do Recife colocou lá um médico, doutor Artur 

Trigueiros, que entrou também na mesma época que eu...eu fui lá pra Recife e ele foi lá pra 

Alagoas.   

 

WH - 38? 

 

CA - Em 1938, em abril de 38.  Eu ...eu fui admitido como médico auxiliar lá de Caruarú, que era 

uma área enorme.  A área de Caruarú...era maior que o estado de Alagoas.  Então, o Trigueiros, o 

Artur Trigueiros foi... 

 

CF - Pra Maceió... 

 

CA - Pra Maceió, isso em 38.  Em 41 é que eu fui pra Maceió e... e Trigueiros saiu.   

 

CF - Que que ele fazia lá? 

 

CA - Ele.. ele foi...ele era antes da ... febre amarela, o Trigueiros.  Ele foi um...um médico da febre 

amarela, que deixou a febre amarela, entrou pro Serviço de Peste via Delegacia de Saúde de Recife 

e no mesmo dia que eu entrei, ele entrou também.  Ele foi designado pra Alagoas e eu fui designado 

pro sertão, pro interior de Pernambuco... 

 

WH - Mas aí ele abandonou, em 41? 

 

CA - Ele aí foi pra lá, em 41...  ele entrou na política.  Ele era muito ligado ao pessoal dos Góis 

Monteiro...então ele foi ser prefeito de... Penedo.  Foi ser prefeito de Penedo.  E eu então assumi 

o Estado de Alagoas, que ele vinha fazendo desde 38.   

 

WH - Mas não foi o Dr Almir que mandou o senhor pra lá... 

 

CA - Almir neste tempo não estava.  Ele tava na América.  Quem foi...o Bica, que era 

Delegado...em 41 era o Bica. 

 

CF - Mas o Dr Trigueiros então, ficou lá de 38 a 41...Nesse período ele desenvolvia que tipo de 

atividade? 

 

CA - A mesma que eu...atender os casos de peste, só.  Atender os casos de peste e a desratização 

na cidade.  Agora, depois que eu fiquei um ano, aí veio um médico me auxiliar, porque eu não 

dava conta do serviço.  Tinha que viajar demais pro interior, porque os casos se sucediam.  Era 

Palmeira dos Índios, era Viçosa, era Quebrangulos, era Santana de Ipanema...tudo com peste, não 

é?  E, do outro lado, também, Pernambuco tinha, do lado de Garanhuns, que fazia limite...eram 
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limítrofes com...A... Alagoas, Palmeiras dos Índios...e  Bom Conselho e ...Correntes com União 

de..., União dos Palmares.  Então, a situação era essa... 

 

WH - E toda essa parte...Eu tinha lhe perguntado também sobre o outro lado, né, toda essa parte 

da montagem do serviço num...num Estado, no caso de Alagoas, já vinha  uma norma de como 

deveria ser ou ...ou os senhores atuavam com um pouco mais de independência...? 

 

CA - Era com um pouco mais de independência...O...o que estimulava a...a...o que orientava a...o 

Serviço para ativar nesta ou naquela área, eram mais ou menos os eventos de peste.  As episotias 

e os casos humanos.  Por exemplo:  depois dessa fase da Delegacia, a ampliação do Serviço foi 

enorme.  Então nós tivemos que fazer...estabelecer...instalar Distritos em Pesqueira, Triunfo, não 

é, em Bodocó (?), lá no alto sertão de Pernambuco... Tudo isso teve...teve consequência porque a 

peste cada vez se expandia mais e então exigiu que se criasse mais cargos, maior número de 

médicos pra se trabalhar nessa área.  Foi a época é...heróica, que começamos a ampliar também as 

pesquisas no campo, para extinção de roedores e tudo mais. 

 

WH - O senhor ficou em Alagoas foi um ano, não é isso mais ou menos? 

 

CA - Não, fiquei mais.  Foi 41, princípio de 41, 42...  43...praticamente princípio de 43 é que eu 

voltei pra Recife. 

 

WH - Pra fazer aquele curso... 

 

CA - É, em 43 eu já estava lá.  Em janeiro de 43 e o curso começou em fevereiro de 43.  Aí entrei 

no curso. 

 

WH - Aí o senhor ficou lá em Recife depois que terminou o curso? 

 

CA - Aí fiquei e meses depois peguei a chefia da Circunscrição, inteira. 

 

WH - Aí era Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

 

CA - E Alagoas, toda aquela área.   

 

CF - Aí o senhor ficou lá...direto...até... 

 

CA - Até 56.  Aí eu fiquei como chefe de Circunscrição até 1956.  Neste período eu tive total 

conhecimento dos problemas de esquistossomose e de tracoma.  Por que?  Porque eu tinha grande 

aproximação com os médicos que faziam a pesquisa epidemiológica. Mas você veja: Eu estava 

como chefe de Circunscrição, tinha primordialmente me interessar muito era em administração, 

que tava surgindo um Serviço maior.  Mas eu...mas eu tinha interesse epidemiológico nessas outras 

doenças.  E até mesmo na parte de Chagas.  Porque o médico que trabalhava em Chagas lá, ele 

fazia pesquisas sobre triatomas ele era muito meu amigo.  Durval Lucena.  Fazia pesquisa ( o 

tempo todo ouve-se vozes infantis ao fundo) .  Ora, eu que já vinha fazendo pesquisa, por que que 

não estava vendo as lâminas e os...e os bichos que ele tava examinando?  Tava lá... Da mesma 

maneira que a parte de esquistossomose.  Os médicos que faziam esquistossomose tavam alí.  Isnar 
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Teixeira, chegou na época também pra fazer a...a... o inquérito sobre helmintologia, principalmente 

o inquérito sobre esquistossomose. (campainha de telefone ao fundo). Colaborei com ele.  Então, 

você vê que a proximidade desses médicos e a afinidade, a afinidade de...de...de objetivos, que 

havia, não é, fez com que todos nós nos...nos...nos...aproximássemos e... formarmos uma família 

só.  Alí, na Delegacia, era um núcleo onde se debatia todos esses problemas.  Nessa época passaram 

lá os Delegados:  Otávio Oliveira, que era daqui de Manguinhos, ele era até paraibano, mas ele 

trabalhava aqui em Manguinhos.  Otávio Oliveira.  Depois Oswaldo Lobo da Costa e depois 

Gilberto Costa Carvalho.  Gilberto então... foi completamente...a aproximação era direta.  E a 

aproximação era muito grande inclusive no atendimento da...de certas falhas.  Faltava, por 

exemplo, um material na Delegacia.Ele vinha, solicitava ao meu almoxarifado e imediatamente 

era atendido. 

 

WH - Quer dizer, aí solicitava do Serviço Nacional de Peste... 

 

CA - É... era como se fosse um almoxarifado dele.  Imediatamente ele te dava, ele atendia.Quando 

eu precisava de um automóvel melhor, pra uma viagem mais rigorosa, ele pegava uma 

caminhonete da Delegacia, tá entendendo?  E...e o Delegado me dava ele e inclusive o motorista, 

conhecido velho...daqueles caminhos... 

 

WH - Agora, o senhor como chefe de Circunscrição no caso, o seu trabalho era mais de 

coordenação dos trabalhos que se faziam nos Estados, quer dizer... 

 

CA - É.  Era de coordenação, exatamente.  Eu...eu controlava toda a produção que vinha através 

de que?  Dos boletins.  Que...vem os boletins de registro de serviço e os diários...controlava os 

diários, os boletins e controlava as despesas, aí é que está... Todas as despesas eram controladas 

através da Circunscrição. Então, nós mandávamos trimestralmente, eram de 3 em 3 meses saía a 

verba, nós mandávamos praqui pra sede da diretoria. E essa...e esse...controle administrativo das 

despesas era rigoroso.  Inclusive nós tínhamos um registro de contas em quatro livros.  Um livro- 

diário, em que se escrevia tudo que se gastava, o livro-caixa, o livro-banco e o livro de colunas 

múltiplas.  Isso há...isso foi também retirado da febre amarela.  Aproveitamos a experiência da 

febre amarela e foi instalado um Serviço de Peste exatamente esse tipo de registro de...de... 

despesas...de tudo.  Então há...esses quatro livros e uma...uma atividade semanal, que nós fazíamos 

um balanço.  Nós dávamos o balanços semanais e mandávamos o resultado desse balanço pra 

diretoria.Então, isso vinha rigorosamente, sem falhar uma só semana.  Ía tudo isso pra diretoria.  

Da mesma maneira que eu recebia dos setores, o mesmo...a mesma informação eh...da área, da sua 

área... Cada setor especificamente mandava pra mim e eu mandava... 

 

WH - O senhor mandava para... 

 

CA - Normalmente, consolidando toda despesa,fazendo todo o...o... Agora, eu recebia a verba 

diretamente de lá e redistribuia de acordo com as necessidades.  Então cabia a mim, ao chefe da 

Circunscrição, verificar se havia necessidade de mandar mais ou menos dinheiro para despesas de 

que?  De transporte de guarda, de diárias,não é... de...como o pagamento...E alguma despesa 

especial, aí isso já era outro caso.  Se fosse pra comprar material permanente por exemplo, uma 

máquina de escrever, um automóvel, aí isso já implicava num estudo mais demorado, não era 

assim de repente.  Despesas menores era enviada a verba logo e a pessoa...o chefe do setor fazia a 
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aplicação de acordo.  Mas não tinham a responsabilidade nossa porque era uma verba pequena.  

Agora, verbas grandes, aí então teria que ser mais...fundamentado... 

 

WH - Aí tinha que ser... visto também pelo Diretor do Serviço Nacional, como o Dr Almir... 

 

CA - Não, era lá mesmo.  Lá mesmo que resolvia.  A própria Circunscrição resolvia.  Porque nós 

fazíamos a coleta no ... no... no comércio, de alguns materiais e...o grosso mesmo era...era raro.  E 

eu comprava, como eu disse, material pra fazer a blusas, as fardas dos guardas nas fábricas...não 

podia ser mais barato...Fábrica...Fábrica Paulista, dos Lungren, lá em Perbambuco.  Era lá e... não 

era só pra lá não, mandava para os outros...pras outras Circunscrições também.   

 

WH - Agora, quais que eram as outras Circunscrições, já que o senhor falou nisso?  Tinha a 

primeira... 

 

CA - Ah, era a primeira, a sede da Circunscrição era em Recife.  Pegava ... a segunda era a Bahia... 

 

WH - Pegava só o Estado da Bahia ou pegava outros Estados? 

 

CA - Não.  Pegava a Bahia, só.  A terceira era Rio de Janeiro.  Não, a Bahia pegava Sergipe.  Mas 

Sergipe praticamente nunca...teve expressão maior com peste.  A outra era Rio de Janeiro, terceira 

aqui o Rio, e a quarta São Paulo.   

 

WH - Ah....E quem era os chefes dessas Circunscrições, o senhor lembra, na sua época?  Além do 

senhor na primeira... 

 

CA - Não...pera aí,deixa eu ver...Houve várias mudanças né, na época, não é?  Depois de mim... 

eu estava lá na Circunscrição, na Bahia teve Oswaldo Oliveira, que foi da febre amarela...ele foi 

pra lá...Oswaldo Oliveira e...quando terminou em 56, ele ainda continuou lá na Bahia, no Serviço 

de Peste.  Mas aí já mudou, porque em já 56 era o DENERU alterou tudo.  Aqui no Rio de 

Janeiro...a chefia da Circunscrição era... Zamir de Oliveira e em São Paulo era Damasceno Costa, 

ex- febre amarela.  Só quem não tinha mesmo da febre amarela, só quem não foi da febre amarela, 

fui eu.  Que a Bahia foi, era Oswaldo de Oliveira... 

 

WH - Interessante, né?  

 

CA - Não, do Rio, Zamir não era... 

 

WH - Não era... 

 

CA - Não era não.  Zamir era um médico relativamente novo.  Ele teve um cargo...ele foi admitido 

e foi fazer o curso de peste, lá em 43.  Mas... ele... 2 anos antes, ele ía pra lá... foi bombardeado 

pelos alemães no navio em que ele viajava...afundou, o Zamir.  Ele foi pra Recife, ficou meio 

chocado, ele passou uma temporada não andava de navio, não andava de avião, deixou de subir de 

elevador (ri)...o impacto foi muito grande...levou... 

 

CF - O trauma, né... 
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CA - Morreram 3 médicos nessa hora.  Eles íam no navio, parece que era o Itaquicé...não recordo 

agora. E esses três médicos eram o (Vitermo?), esse nunca chegou a trabalhar.  Depois voltou e 

não quis mais saber...como ele era um bom nadador, outro... 

 

WH - Ah, o senhor falou, que eles nadaram até a costa... 

 

CA - Nadaram até a costa.  Agora, um deles morreu porque ele desceu pra ir buscar a mulher... 

Eles eram recém casados.  Aí, morreram os dois.  Esse eu não recordo o nome dele.  Era aqui do 

Rio.  O único que foi pro Norte foi o Zamir.  Aí ele foi pra lá, foi pra Campina Grande.  Ficou em 

Campina Grande uma temporada...e eu na Circunscrição em Recife.  Depois ele fez o curso, em 

43... 

 

WH - Aí acabou mal... 

 

CA - É, houve esse, esse, a... a..., o Serviço de Peste... 

 

WH - Esse curso de repetiu, teve vários cursos, ou... 

 

CA - Hein?  Dois cursos só.  Um foi e 43 e o segundo em 45... 

 

WH - Completava o quadro de pessoal e... 

 

CA - Completou o quadro de pessoal todo e... 

 

WH - Não foi preciso fazer mais curso. 

 

CA - E aí...esse pessoal todo continuou a trabalhar até o fim. 

 

WH - Quantos médicos?  É... quer dizer, quantos médicos... 

 

CA - Nesses dois cursos foram de 50 médicos. 

 

E -Contratados?   

 

CA - É, pra pegar tudo.  Desde São Paulo até o mais... Muitos depois se afastaram.  Teve um grupo 

da Bahia...Teve um muito interessante, que foi ser...depois de fazer o curso, não aceitou a admissão 

e entrou pro Itamarati....Cavadas... 

 

CF - Depois que fez o curso, quando acabou... 

 

CA - Depois... fez,tirou o título disse não...entrou pro Itamarati.  Era...qualquer coisa Cavadas, o 

nome dele.  E ele tinha o registro espanhol, né, Cavadas... 

 

WH - Mas eles faziam o que?  Era muito trabalho, pouca remuneração... 
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CA - Não.  Na ápoca, na época, não era tão bom como era na febre amarela, mas ...era um salário 

que dava pra viver.  E a pessoa entrando e se apaixonando pela epidemiologia, fica.  Quem não se 

apaixona pela epidemiologia, vai fazer clínica, aí sai.  (tosse ao fundo). 

 

CF - Tem que ter paixão, não é? 

 

CA - Tem que ter um pouco de idealismo, tem que ter um pouco de tendência pra...pra... Quem 

não tem... Por exemplo, eu... tava gritando que não tinha tendência pra isso.  Porque eu trabalhei 

no inerior de Pernambuco, como clínico, trabalhei em São Paulo como clínico e terminei um...pra 

iniciar clínica e deixei pra ficar na Saúde Pública.  Não é, a coisa é essa.  Mas aí, eu acho que tem 

influência do velho Otávio de Freitas, que era um sanitarista...isso tudo tem. 

 

WH - Claro. 

 

CA - Depois, lá, em Pernambuco, mesmo sem haver os cursos de especialização em Saúde Pública, 

vinham ...apareciam como diretores de Saúde verdadeiros sanitaristas.  Foi o caso de Otávio, foi o 

caso de Amaury Medeiros, foi um grande sanitarista...Amaury de Medeiros.  O próprio...o... 

Medeiros de Barros, que foi diretor de Saúde Pública várias vezes, também e ...dava todo apoio às 

camapanhas de Saúde Pública.  Por exemplo, a Campanha de Febre Amarela, ele apoiou de tal 

maneira, que terminou sendo vítima da... daquela história de quebra de jarra...porque ele achava 

que devia se eliminar o focos de Aedes aegipty que tinha nas jarras daquelas populações alí, né?  

Resultado, veio a Revolução, incendiaram a casa dele.  Medeiros de Barros... 

 

WH - O senhor tinha contacto, Dr Celso, com o que se fazia nos outros Circunscrições, nos outros 

estados?  Viajava muito pro Rio? 

 

CA - Não...muito pouco.  A economia...eu fiz, talvez... Eu fiz uma viagem apenas ao Rio durante 

todo esse período.  Tudo era através de telegrama e de ofício.  Era uma economia tremenda não 

havia essa...esse turismo, não...(ri). O negócio era brabo... 

 

WH - O Dr Almir viajava mais... 

 

CA - O Almir, sim.  Ele duas vezes por ano viajava e viajava sabe por onde?  Por todo o sertão.  

Perfazendo todo aquela...aquele percurso pelo interior.  Ele gostava de ver tudo, Distrito por 

Distrito. Via tudo, inclusive o almoxarifado.  ía ver  se estava em dia, se estava... o preço unitário, 

se estava bem calculado por...média ponderada.  Era uma coisa danada, naquela época... 

 

WH - Vamos parar por hoje?  
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Data: 25/04/1994 

 

 

Fita 10 - Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 25 de abril de 1994, e hoje é a 5a. entrevista com o Dr. Celso Arcoverde de 

Freitas. Né? É...com a presença de Cristina Fonseca, Wanda Hamilton e a Beatriz...Guimarães. ... 

Ah, vou avisar também, que a entrevista tá sendo feita na casa do Dr. Celso, desde que começamos, 

né, começamos fazendo na casa do Dr. Celso. Então, Dr. Celso, vamos continuar nossa...nossa..., 

nosso papo aqui. 

 

CA - Pois não. 

 

WH - E a gente pode continuar, quer dizer, a gente já falou bastante da peste, ainda tem algumas 

questões que a gente vai com certeza tratar, mas a gente podia dar uma paradinha um pouco nesse 

assunto, pra falar do seu Curso no IOC, né, que o Sr. vem em 46. Aí nós queríamos saber como é 

que foi essa, quer dizer, o Sr. já tava trabalhando na Peste, o Sr. tinha um...um cargo dentro dessa 

área, né? Como é que o Sr. parou pra vir pra cá, onde surgiu essa idéia, enfim essas...? 

 

CA - Bem, essa idéia de fazer o Curso de Saúde Pública, partiu de Almir de Castro, que era o 

Diretor naquela época. Eu já disse antes que os médicos do Serviço Nacional de Peste, todos 

fizeram o Curso de Especialização em Peste, um curso rigoroso, um curso muito bom, em provas 

práticas, de bacteriologia, eh...entomologia, praxidermia, tudo. E...mas isso não, não 

satisfazia.(vozes e barulho de papel ao fundo) O...o Almir como era um sanitarista, imprimiu esse 

rumo. Todos os médicos iam fazer o Curso Básico de Saúde Pública. E, apesar de eu já estar 

trabalhando em peste desde 38, em...em 1946, eu fiz o curso durante um ano inteiro aqui em 

Manguinhos. Curso... 

 

WH - O Sr. veio ao Rio...? 

 

CA - Vim pro Rio, saí de Recife, vim para o Rio, fiquei o ano inteiro aqui, fazendo o curso. Aliás, 

um curso muito bom, porque antes havia uma prova de seleção rigorosa. Naquela época...eh... 

várias, vários candidatos, vários colegas de outros serviços, (ruídos de papel) porque não era só de 

peste, de malária...lepra...vários...eh, foram, não digo eliminados, mas perderam naquele ano, de 

participar do curso porque não obtiveram a classificação. Então era um curso rigoroso. Exigiam a 

presença, a frequência era...era uma condição...é...básica e a luta pelas notas, era muito grande 

entre os candidatos, os...os inscritos no curso. Porque... 

 

WH - Mas o Sr. chegou a passar pela seleção? Isso eu não entendi bem. 

 

CA - Não, entrei, fui...passei pela seleção. 

 

WH - O Sr. também passou por um..., por uma avaliação antes... 

 

CA - Passei pel...pela avaliação antes. É...até meio... 
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WH - Mesmo sendo indicado pelo Ministério, no caso, Serviço Nacional...? 

 

CA - Mesmo sendo indicado, aliás todos os outros eram indicados também. Naquela época, havia 

uma, uma luta pela posição de classificação, não só no Curso, como também no, na, no Vestibular, 

como também no, no, na classificação final. Eu tenho aqui... o meu diploma, com todas as notas 

dadas (ri), assinatura do diretor de Manguinhos, Olímpio da Fonseca, na época... 

 

WH - Dr. Olímpio. 

 

CA - ...E Barros Barreto era da coisa... Agora, até eu fiquei muito satisfeito, me entusiasmou muito 

esse curso porque eu tirei o 1º lugar na, no vestibular, e isso me marcou, porque tinha um médico 

no exército, era João Carlos, João Carlos Falcão Neto. Ele foi o cand..., eram dois candidatos, era, 

do exército, ele e um outro que agora eu não recordo o nome. Mas o Falcão era uma figura de proa, 

porque era muito preparado e tinha também a antaide(?) testada na, na guerra da, da Itália, na, ele 

foi na...FE...B..., né? 

 

WH - Na FEB? 

 

CA - Na FEB. Era um cearense, esse... . Então nós tiramos essas primeiras posições e a imolação 

continuou durante todo o curso. ... E... o diretor do curso, Bandeira de Melo, na época, estabeleceu 

quatro turmas, eram dezesseis candidatos. Quatro vez quatro, dezesseis, é. Então ficamos juntos. 

Eu e Damasceno Costa que éramos da Peste e o Cóssom(?) Teixeira Neto que era um médico de 

lá da...do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e o Lúcio Costa que 

era um médico da malária, que tinha trabalhado também comigo em Recife, quando eu estava lá. 

Então, nós constituímos um grupo de quatro. Por que esse grupo de quatro? Pra fa...pra elaborarem 

os trabalhos práti...e relatórios da parte prática que ia se realizando nas diversas, nos diversos...eh, 

cadeiras. Inclusive, uma, uma que, que...deu, e que era de importância naquele tempo, se dava 

muito, era a questão de medicina do trabalho, né? Higiene do...higien... 

 

WH - Do Barros Barreto, né? 

 

CA - É. Barreto. E o Bandeira... 

 

CF - E o Bandeira de Melo também, né? 

 

CA - ...de Melo era um dos que...realizava a parte de ...de docente. Então nós fazíamos os, os 

trabalhos e apresentávamos em conjunto. Também..., recordo que um que exigia trabalhos práticos 

e escritos, era o Fontenelle, o nosso...José Paranhos Fontenelle, né? Que depois, nos encontramos 

várias vezes, inclusive quando eu fui Diretor da, do DNERu(?)(ri). 

 

WH - Que matéria? 

 

CA - É...era ... de Admi..., Organização e Administração Sanitária. Eu esqueço nunca a frase que 

ele diz: "Nós temos que ter o cuidado de...arquivar e achar". (risos)O Fontenelle era, era um sujeito 

muito, muito minucioso, e... ...determinava uma época, aos alunos a realização de trabalhos 
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práticos e a mim coube um péssimo que era, ia fazer um..., o levantamento do custo de Saúde 

Pública no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na capital, era em Niterói, que a base toda 

era...Niterói. Eu fui onze vezes à...à Niterói, porque isso, esses trabalhos, eram feitos, mas as 

pessoas não podiam perder as horas...de aula das outras cadeiras, então... 

 

WH - Claro. 

 

CA - Nós tínhamos que sacrificar o período de almoço, pra viajar pra lá. Comíamos um sanduíche 

na barca pra voltar com as anotações feitas ali na hora. Pra de noite então passar aquilo pra o que 

deveria ser, o relatório. Então, foram onze viagens. Eu...eu até fiz uma pilhéria com o 

Fontenelle(ri), eu disse: "Dr. Fontenelle, o Sr. me deu uma tarefa em que eu gastei uma sola de 

sapato e andei tantas quilômetros, centenas de quilômetros de barca, porque aí (??)...", afora o que 

andei dentro de Niterói, atra...procurando na, na Diretoria Geral de, de Saúde de Niterói e nos 

hospitais e Centros de Saúde... ... pra verificar as fichas de, de almoxarifado, as folhas de 

pagamento porque eu..., o trabalho era Custos da Saúde Pública. Então eu tinha que fazer tudo, 

inclusive registrar todos esses dados pra depois então... chegar a, a comparar o que se gastou 

durante aquele ano..., foi o ano anterior aquele. Mas estamos perdendo tempo com essa informação 

tão... 

 

WH - Não! Isso é impor...(??). 

 

CF - Não. Esse trabalho... 

 

CA - No ano passado... 

 

CF - ...esse trabalho, Dr. Celso, era só do senhor ou era dos outros três... dos quatro? 

 

CA - Não. Esse foi só meu. 

 

CF - Não. Era só seu. 

 

CA - Esse daqui... Cada um tinha, tinha uma tarefa. P..., no caso do Fontenelle. Quem dava 

de...tarefa pra quatro, era Bandeira de Melo. 

 

CF - Ah...tá. 

 

CA - Então é de...de.. uma tarefa que pra mim, foi muito boa porque ficamos um dia na 

Guanabara, ...na, lá em...em cima de um navio que estava sendo cianidrizado, ciani... 

cianidrização, quer dizer, colocava eh...discóide de zinco D(?) que é o gás cianídrico, pra matar a 

rataria toda dos navios. Isso a gente tinha que fazer, fazendo a cubagem dos porões do navio e de 

acordo com a tabela, se jogava a quantidade de disco de (Zynclon B?),né? E... verificava a hora, 

porque havia um...uma, uma, um período de tempo, que nós tínhamos que esperar a ação daquele 

tóxico que era difusível, e depois de tudo isso, com aquelas máscaras, pra não morrer asfixiado 

também, nós descíamos pra recolher ou pelo menos durante algum tempo, verificar e recolher os 

ratos...que estavam mortos no navio, que tinha, estava fundiado aí. Eu tenho fotografias ainda 

daquela época, não é, desse navio. 
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CF - E isso foi no curso também, (??)? 

 

CA - Isso foi uma das provas práticas do curso. Uma das provas práticas do curso. 

 

WH - Mas isso(?)...? 

 

CF - De que disciplina? 

 

CA - Higiene do Trabalho.  

 

CF - Higiene do Trabalho, também.  

 

CA - Higiene do Trabalho, é. Agora teve, nessa parte de Higiene do Trabalho, teve coisas 

interessantes, por exemplo, nós visitávamos sapatarias, é visitávamos fábricas de, de produtos 

comestíveis, como a Colombo por exemplo, pra verificar...é... as condições de trabalho do pessoal. 

Se estavam bem protegidos, se havia a preocupação de..., no caso de..., perigo por exemplo. 

Ha...naquela época havia poucas indústrias que tinham motores próprios, as...as indústrias têxteis, 

é fiação, geralmente eram correias de transmissão, ainda naquela época e tava-se cogitando de 

passar pra teares com o seu motorzinho próprio. E isso..., havia risco também, por exemplo, 

outra...outra...uma das, uma das coisas que nós marcamos, muitas coisas interessantes para... a 

Saúde Pública, para a proteção do trabalhador, foi na Indústria Colombo, porque eles tinham uma 

estamparia, pessoas que não estivessem muito bem treinadas, podiam perder a mão ou pelo menos 

alguns dedos, quando iam tirando aquelas chapas de metal que desciam de um cunho com uma 

força tremenda pra fazer aquela, aquela estamparia em latas, não é? Então, essas, essa Indústria de 

estamparia é uma Indústria, era pelo menos porque, as máquinas ainda eram meio antiquadas, 

e...então ... eu não... a ... a ... o operário, i...inadvertidamente podia na hora de retirar, porque o 

operário se..., passava a ser m...meio autômato, porque ele ficava puxando a mão quase que igual 

com ele se incorporava ao movimento da máquina e numa daquelas ele podia ...é escapulir e 

deixava a mão, exatamente na hora em que descia o cunho e isso, isso nós presenciamos. A pessoa 

cortar dois dedos assim tá...de repente. Então a questão da, da, da, da proteção dos, dos 

trabalhadores... 

 

CF - E isso tá em relatório? Foi, eram feitos relatórios nessas visitas...? 

 

CA - Tá em relatórios, em relatórios. Agora, um dos maio..., um dos melhores relatórios que nós 

fizemos, foi exatamente...lá na mina de Morro Velho. Porque aí englobava uma, uma enormidade 

de pessoas trabalhando, nós descemos ao fundo do poço das minas de Morro Velho, lá são 2 mil 

metros de profundidade. Vai, vai assim ... nós descemos todos encapotados, né, e...a... refrigerado, 

e a... refrigeração vai diminuindo à proporção que nós vamos descendo. Então..., é a mina 

de ...Morro Velho, é lá em ... 

 

CF - Aonde é, não sei? 

 

CA - É em Belo Horizonte. 
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CF - Belo Horizonte. 

 

CA - É ali ... Nova Lima. É um, é um subúrbio lá, em Nova Lima. Então, nós descíamos naqueles..., 

naquelas rampas e depois ... em, em elevadores até chegar no final. O último, onde eles estavam 

explodindo a...a...a montanha de, de minério, a...o...a hematita tava sendo retirada daquelas pedras 

lá de baixo. Eles des..., nós descíamos, nós descíamos da seguinte maneira, era uma caçamba com 

quatro pessoas, nós segurávamos numa...numa haste de ferro e descíamos ali, trinta, quarenta 

metros, numa escuridão danada, até lá embaixo. Lá é que nós íamos encontrar os operários com 

aquela luzinha, na... na cabeça, né, aquele foco de, de luz e a... aquele, aquele aspecto que a gente 

via nos, nos livros, quando estudava lições de coisa. (ri) Do mineiro com aquele foco na cabeça, 

na...na...no, naquele capacete. Então ali é que nós víamos, a..., o risco é grande, nós passamos, por 

exemplo, em lugares onde já tinha havido eh... desabamento, daquelas, daquelas, eh...daqueles 

túneis. Túneis esses, que eram escorados com grandes toras de, de madeira. Não é? E ali então, 

passavam os troles pra carregar os minérios, até chegar na estação que pegava e subia no elevador. 

Lá, nessa hora, nós verificamos o..., pessoalmente, o tipo de trabalho que eles, que eles realizavam. 

Eu recordo que, o que nós chamamos atenção e que, era a questão do número de horas que eles 

trabalhavam. Não deve ser uma...um...um período de horas maior do que de duas horas, porque é 

uma temperatura de 42, 43 graus..., é o mínimo lá naquela, é muito quente. E, além do mais, a 

poeira...com sílica. Então a silicose, é uma doença, é uma infecção, uma infecção que inutiliza o 

indivíduo. Então a, a nossa..., no relatório nosso, a recomendação era essa. Que aliás, está nos 

livros de epidemiologia, retirar o pessoal que trabalha lá, durante um período de tempo, digamos, 

trabalha seis meses, durante duas horas por dia e passa outro período fora. Ah...não desce na 

mi...lá...naquele...naquele poço pra retirar, devido àquela, àquela poeira de sílica, não é? Que é a 

pior que... 

 

CF - E havia alguma ligação, alguma troca dessas informações com o Ministério do Trabalho, 

nessa época(??)...? 

 

CA - Ah...sem..., havia. Sempre havia, mas, a... agora, o cumprimento do..., por parte dos donos 

das minas, que eram as minas de Morro Velho eram de uma firma inglesa, não era atendida, a 

verdade é essa. 

 

CF - Mas o Ministério acatava essas sugestões? 

 

CA - Claro. O Ministério tinha todo o interesse, inclusive era uma das coisas que o Bandeira de 

Melo exigia, es...estimulava e falava, era e... essa questão da silicose nas minas de, de, de Belo 

Horizonte, de Morro Velho, não é? Essa foi uma das... 

 

CF - Então havia uma ligação entre a disciplina que o Bandeira de Melo dava nos, no curso de 

IOC, com o trabalho..., porque ele foi do Ministério do Trabalho também, né? Então ele fazia essa 

ligação. 

 

CA - Claro. Foi. (?)Ele...e depois Barreto era um dos mais interessados, ele terminou ficando em 

Manguinhos..., numa seção de... Medicina do Trabalho. Não é isso mesmo? De modo que essa 

parte de Medicina do Trabalho foi muito bem... olhada, muito bem examinada, vista e recebendo 

muito boas in...ins... informações na época do curso. 
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CF - E esses relatórios eram publicados, Dr. Celso? 

 

CA - Nem todos. Quem, quem publicava relatórios, é... escolhia era...era Ba..., era Fontenelle. 

Publicava alguns relatórios. 

 

CF - Do curso dele? Da disciplina dele. É. 

 

CA - Da parte da, da disciplina dele. É. 

 

CF - Nessa de Medicina do Trabalho? 

 

CA - E a... parece que era Jornal ..., não me, não me recordo agora, o Jornal ..., Jornal de Medicina, 

não sei. Era, era uma, era uma publicação que ele era interessado. 

 

CF - O Fontenelle? 

 

CA - Era. Não era oficial não. Era uma, uma, uma... Então... 

 

CF - Mas desse, dessa diciplina do Bandeira de Melo, isso era publicado também? 

 

CA - Não...não is... Não...e... eles realizaram trabalhos particulares, como nós realizamos também 

e publicamos...particularmente. Não como um relatório oficial, não é? Então ele aproveitava esses 

dados cada ano, e informava melhor, enriquecia mais na sua casuística, é...a... através das, dessas 

visitas e... essas, a essas indústrias e no ano seguinte a aula...vinha acrescida desses dados, né? 

 

CF - Porque o Bandeira de Melo tem muitos livros, né? 

 

CA - Tem.  Exatamente. 

 

CF - Como o Sr. comentou, ele ia aproveitando essas informações pra... 

 

CA - A...a cada ano que passava, a cada turma que ele levava a fazer esses estudos e a fazer esses, 

essas pesquisas, ele aproveitava esse material,  publicou muita coisa. Não é? E todos nós, não só 

no Curso, mas principalmente, depois do Curso, nos habituamos a fazer publicações frequentes 

daquilo que nós encontrávamos. De maneira que..., eu acho que já disse, a...a...a... uma das 

publicações melhores e mais ricas que já ocorreu aqui em Saúde Pública, foi de malariologia, 

Revista de Malariologia e Doenças Tropicais. Tão boa que recebia até, eh...colaboração dos mais 

importantes professores de, de Universidades de São Paulo, Samuel Pessoa, de Riberão Preto, 

aquele... Mário Pereira Barreto. E...e tantos outros, Rui... Rui Marques e (?) Amauri. Muitos... 

professores da, de...de Universidades. 

 

WH - Interessante essa coisa de publicar os trabalhos, surgiu fazendo o curso essa idéia? Vocês 

não tinham essa prática no Serviço de Peste, não? 
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CA - Eu, eu já tinha..., não, nós tínhamos um pouco. Eu fiz algumas publicações sobre peste, antes 

de fazer esse curso. Eu recolho, eu tenho no meu, no meu arquivo, ainda exemplares de trabalhos 

apresentados em congressos. Principalmente em Recife, Congresso das Municipalidades, eu, eu 

participei desse congresso, porque através da municipalidade, nós, nós insistíamos no, pra fazer 

trabalho de anti-ratização, que é exatamente criar condições impróprias a, a, ao rato ...eh... se 

desenvolver em colônias. Quer dizer, nas..as.. nos municípios os prefeitos, eles deviam ser e foram 

esclarecidos, por exemplo, aos mercados públicos, devem ser impermeabilizados, porque é uma, 

é uma, é um atrativo pra rato é um mercado. Outro, a...a...o...matadouro. Os matadouros devem 

ser à prova de ratos. Então, outro assunto que nós levávamos sempre aos prefeitos, era a questão 

do lixo. Não é? Se não pod...na época o, o melhor era incinerar. Ainda não havia essa preocupação 

de reciclagem porque era muito caro. Então, em Recife, por exemplo, nós tínhamos forno, forno 

de incineração. Agora nós recomendávamos também fazer... o enterramento sanitário do lixo. 

Enterrar o lixo de uma maneira sanitária, é cobrir o lixo com uma camada de terra. U...utilizando 

tratores, permanentemente, na, no vazadouro de lixo, para que seja jogada uma camada de terra 

em cima do lixo acumulado. Pra evitar exatamente, a, a vinda de ratos, a criação de ratos, né, 

e...eh...urubus, né, que você, não sei se se lembra que existia aqui um grande vazadouro na Ilha da 

Sapucaia, ali perto, do outro lado de Manguinhos, daquela ilha onde tinha a Ilha dos Macacos, 

tinha uma área lá que se jogava. Essa Ilha da Sapucaia foi uma ilha que cresceu com o lixo 

acumulado. Não é? E durante muito tempo ainda, até trouxe dificuldade para a aviação..., naquela 

época, porque havia muito urubu, não é, e pertubava a...a... o vôo dos aviões. 

 

CF - Dr. Celso, ...é... 

 

CA - Mas, voltando ainda à questão do, do...  

  

CF - ...do curso. 

 

CA - ...Curso de Saúde Pública. Que esse... 

 

CF - Que outros professores o Sr. teve no curso? O Sr. falou Fontenelle, do Bandeira de 

Melo... .Quais foram as outras disciplinas? 

 

CA - Ah um...um dos grandes professores que eu não posso deixar de recordar, foi Josué de Castro, 

que era o campeão na luta contra a fome. 

 

CF - Ele também deu aula no IOC? 

 

CA - Ele, ele não dava no IOC. Ele tinha um Instituto de Nutrição, que era, ele era o Diretor, era 

o Presidente do Instituto de Nutrição. E era... 

 

CF - Mas ele fazia parte, era desse curso? 

 

CA - ...ele fazia. E depois nós tivemos grandes aproximações com ele, inclusive, depois da criação 

do DNERu, ele foi um elemento chave, pra treinar elementos que trabalhavam contra o bócio, 

bócio endêmico, Josué de Castro. Porque foi ele, foi ele um dos pioneiros na luta contra o bócio. 

Ele aproveitando os inquéritos feitos na época da DOS, pelo, pelo (tosse ao fundo) Pelon, e...e... 
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nessa época faziam os inquéritos de áreas bocígenas, no Brasil, o Professor Pedro Borges, que era 

outro nutricionista ligado à Escola de Josué de Castro, Pedro Borges e também Valter Silva. (batida 

na porta) Esse...ele trabalhou, trabalhou muito nessa questão do bócio. Então, o Josué, tinha um 

Instituto de Nutrição e nós íamos receber aulas lá, no Instituto de Nutrição. Há muitas delas, até 

dos assistentes dele. Não é? Porque ele tinha vários assistentes. Mas, foi um curso muito bom, 

também o de, o de, da parte de Nutrição, uma das cadeiras de Nutrição. Eu recordo também uma 

outra cadeira muito boa, era de Endemias, era do Ernani Agrícola. Ernani Agrícola era um grande 

sanitarista. A especialidade dele era...era lepra. (campainha) Era lepra, o Ernani. Eu... 

 

WH - Ele era diretor do Serviço da Lepra, já nessa época...? 

 

CA - Ele foi diretor do Serviço de Peste...de Lepra. 

 

WH - Quando ele dava o curso? 

 

CA - Quan...quando eu fiz o curso? 

 

WH - É. 

 

CA - Ele já era diretor do Serviço de Lepra. 

 

WH - Ele era diretor do Serviço. 

 

CA - Porque quando eu fiz o Curso de Saúde Pública, já havia Serviço Nacional. 

 

CF - Nacionais, né? Porque foi em 46. 

 

WH - 46 ou 45? 

 

CA - 45 eu vim pra fazer a parte de vestibular. Diga-se de passagem, que Almir Castro era tão 

interessado em que as coisas dessem certo, que me apresentou a Carlos Chagas Filho, que era 

amigo dele e eu fui pra Escola de Medicina no tempo ali da, da... Praia Vermelha, repassar a parte 

de física e química. Eh a...a parte de, de física e química foi repassada por ele... 

 

CF - Pra se preparar pra prova. 

 

CA - ...pra ele, pra fazer a...a prova lá em Manguinhos. 

 

WH - O Sr. estudou com... o Carlos Chagas Filho essa parte? 

 

CA - Não, eu estudei...não, eu estudei lá na... não,eu repassei um...durante uns quinze dias aqui, 

pra poder chegar lá afiado. (risos) É ... . Aquela, aquela Copa do Mundo da Saúde Pública(ri), 

exigia isso. Naquele tempo era assim. Agora, eu me preparei lá em Recife. Não é? Eu estudei lá 

em Recife. 
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CF - Agora, o Sr. ... o Sr., as pessoas que fiz..., que nessa época fizeram essa prova de seleção pra 

entrar pro curso, elas vinham todas dos Serviços, de lá? 

 

CA - Eram dos Serviços. Era de Serviço de Lepra, do Serviço de Malária, é de...(tosse ao 

fundo)Febre Amarela e de, de Estados também. (aumenta um ruído de obra) Os Estados 

mandavam, um dos meus colegas do, da turma que ficou, é...dos quatro que ficaram com o 

Bandeira de Melo, era um do Rio Grande do Sul. O Cóssom(?) Teixeira Neto. Né? Tinha gente de 

toda a parte, a Bahia..., agora, eles mandavam, mas se não passassem no vestibular, não...n...não 

ia, não frequentava o curso naquele ano. Tinha que... 

 

CF - Voltava pro cursinho... 

 

CA - Voltava e repetia no outro ano. 

 

WH - Tinha muita...procura, né? O curso. 

 

CA - Tinha. Tinha mais ou menos. Aquilo era mais estimulado pelo Barreto. Barreto era que 

estimulava nas viagens que ele fazia a...aos estados, ele tinha contato com os Secretários de Saúde 

e até Governadores dos estados. Ele estimulava, estimulava para que eles mandassem elemento..., 

porque o Barreto tinha interesse em colocar em cada Diretoria ou Secretaria de Saúde, um 

sanitarista de carreira, um sanitarista que tivesse uma visão ampla pra medicina preventiva e não 

um político, um carreirista que quer apenas pegar o, o lugar durante algum tempo e não vai 

continuar. Porque olhe, saúde pública só pode ser feita por médico sanitarista e em regime de 

tempo exclusivo, dedicação exclusiva. Não se pode imaginar fazer saúde pública sem a 

continuidade do trabalho, sem a observação diuturna do que ocorre na...na...nos fatos...da saúde 

pública. (tosse ao fundo) Você tem que acompanhar, tem que acompanhar a...o rastrear, as 

doenças, as...os patógenos, seja na...nas pessoas..., sabendo as doenças que tão ocorrendo ou nos, 

nos vetores, nos, nos mosquitos, nos triatomonos(?), nos caramujos. Então tem que se especializar, 

tem que ... ter todo seu tempo pra isso. Né? Então, quanto mais tempo a pessoa realiza esse trabalho 

e mais, maior experiência vai obtendo, tanto melhor para ter total discernimento na, no...no futuro. 

Então quanto mais velho o sanitarista que tem realmente eh...eh, trabalhos práticos durante... um 

período grande e principalmente em, em grandes áreas, não é, não é somente numa área, 

num...num...num...num elemento, nu...numa área só, eh...ou num estado só. O sanitarista tem que 

ser, tem que ser eh... uma visão muito ...muit..., tem que ser versátil, eles, não tem que ficar numa, 

num...num problema só. O sanitarista tem que ter uma visão ampla. Tem que ter, ser abrangente, ... 

 

CF - Não pode ser um especialista, o Sr. acha? 

 

CA - A especialidade e exatamente essa. Ele é especialista, mas tendo uma abrangência 

da...do...dos problemas de saúde. Ele não, não... . Porque se é sanitarista, e...ele pode ser um 

pestólogo, mas um pestólogo é só peste que ele trabalha, mas não é isso, o sanitarista tem que, ter 

experiência, tem que observar e conhecer os problemas de um modo geral. 

 

CF - Hum hum. 
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CA - Por..., ele tem que ter uma visão muito mais abrangente. E tem mais, o sanitarista não tem 

que ficar..., há distrito, há problema só de, de doença transmissível, tem que ser, as outras doenças, 

as doenças carenciais, né, as doenças degenerativas, principalmente quando vão desaparecendo as 

doenças transmissíveis, es...tomam lugar, para o maior interesse dos sanitaristas, as doenças 

degenerativas. Eu falei em doença carencial, Josué de Castro, não era um sanitarista, era um grande 

estudioso da nutrição, ele foi um dos pioneiros na questão do bócio endêmico aqui, era uma doença 

carencial que passou a ser eh... combatida e de uma maneira muito boa pelo, pelo DNERu. Quando 

o DNERu ... foi instalado, ... então entrou também a parte... 

 

WH - Aliás... 

 

CA - ... do combate à... 

 

WH - Ao bócio, né? 

 

CF - Bócio. 

 

CA - ...ao bócio porque ele fazia parte da, das campanhas do DOS. 

 

WH - Aliás, eu ia até lhe perguntar isso Dr. Celso, o Sr. tá dando uma, uma visão de sanitarista, 

né, que, eu lhe pergunto, era uma coisa, na época, nova? Porque a gente tem impressão que o 

sanitarista, até um certo período, ele cuida de doenças é...infecto-contagiosas, doenças 

transmissíveis, né? O Sr. vê, como se montam os serviços, é lepra, é tuberculose, é malária, né? 

Toda uma discussão também de que doenças deveriam ou não ser tratadas nos Postos e nos Centros 

de Saúde. Então o Sr. tá dizendo agora, que o sanitarista tem que ser mais amplo e trabalhar a 

questão da, das doenças carenciais, das doenças que não são necessariamente infecto-contagiosas, 

né? 

 

CA - Exatamente. 

 

WH - Isso era uma coisa nova na época? Isso... na década de 40, não hoje. Na década de 40, a 

época que o Sr. tá ... 

 

CF - Nessa época... 

 

CA - Não. Na década de 40, o que dominava mesmo, eram os...os grandes problemas, eram 

doenças transmissíveis, como malária, peste, febre amarela, não é? Leishmania...tudo isso. Então 

dominava, mas depois que..., depois de dez, quinze anos que nós... começamos a trabalhar nessas 

endemias ..., nós abrimos os olhos pra pra uma...uma...uma...uma...uma frente, um horizonte, mais 

abrangente. Então passamos a olhar... Porque é como eu disse agora há pouco, não é só doença 

transmissível que, que o, que o sanitarista deve combater, deve combater também, as doenças, as 

doenças degenerativas e elas vão crescendo à proporção que desaparecem as doenças 

transmissíveis e a população também vive mais. Quanto mais vive o homem, mais condições, mais 

oportunidades ele vai, ele vai tendo de, de ter uma doença eh... degenerativa. E pra isso a 

epidemiologia hoje, a epidemiologia  
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Fita 10 - Lado B 

 

 

WH - Ah, o Sr. dizia que epidemiologia não era só doenças transmissíveis... 

 

CA - Sim, o sanitarista não, não cuida apenas de doenças transmissíveis, cuida também, e cada vez 

mais exigia a sua presença e a sua preocupação para evitar o aparecimento das doenças 

degenerativas. Quanto mais cons.. eh.. estudar e verificar as condições que levam à doença 

degenerativa, tanto melhor. Essas doenças não serão absolutamente, é...evitáveis, mas elas, elas 

poderão ser retardadas. ...  

 

WH - Mas Dr. Celso, então... 

 

CA - O seu aparecimento na população. 

 

WH - ...pelo que eu consigo entender, o Sr. diz que na verdade esse caminho da saúde pública, é 

um caminho natural, né? Quer dizer, a partir do momento em que vai se controlando...ou vão se...se 

abrindo novos meios de tratar doenças infecto-contagiosas, a saúde vai se abrindo pra novas... 

 

CA - Vai se abrindo. O sanitarista vai olhando todos os agravos ... à saúde do povo. Por exemplo, 

hoje, o sanitarista deve se preocupar com os desastres de automóveis, com os  acidentes de, de 

rodoviários. Aquela..., é um absurdo ... a mortandade de brasileiros e principalmente os que ficam 

na incapacidade física, dando trabalho, não pode mais trabal..., não pode mais se manter na vida, 

deixa de trabalhar por acidente rodoviário. Isso é uma tarefa, é...é um problema que deve interessar 

ao médico sanitarista, de uma..., não pode deixar de..., nós não podemos deixar de olhar isso. Outra 

coisa é a questão das intoxicações. Por exemplo, quanta gente se intoxica no campo,usando 

inseticidas indevidamente, inadequadamente, certas, certos equipamentos. Isso tudo tem de ser 

visto. Nós já participamos de inúmeras reuniões eh, programadas e levantadas pela Sociedade 

Brasileira de Higiene, sobre a questão da...do uso de, de, desses inseticidas poluidores, não é, que 

muitos deles trazem intoxicações graves e mortais. ... É outro, é outro problema, não é? O, o 

problema da...da...das doenças degenerativas, eu já repeti, né..., mas, ... podemos dar outro 

exemplo, nós temos que, que examinar cada vez mais as condições que fazem aparecer a...a... a 

pressão arterial elevada, ... indivíduo que pode chegar ao infarto. O ... a... a questão da, da, do 

glaucoma, é outra, outra questão que  gente tem que eh...estudar e evitar. Prolongar a chegada 

dessas doenças degenerativas. Não é? Glaucoma e...e ...globalmente se diz aí stress. É...é...é a 

antiga surmenage(?), é uma doença que não é propriamente... é um síndrome, não é uma doença. 

É um síndrome, stress , que nós temos que verificar todas as condições, que levam ao stress, não 

é? E que muitas vezes determina a...a...a...o desaparecimento de uma vida, porque o indivíduo 

entrou nesse stress. Essas coisas são coisas relativamente, relativamente não, são coisas modernas, 

que você não tem, você tem...deve, deve abordar. 

 

WH - É. Mas isso o Sr. que tá dizendo hoje. 

 

CA - É. 
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WH - Agora na década de 40, isso se colocava como uma coisa de natural...  

  

CA - Não. De maneira nenhuma. 

 

WH - ...ou tinha debates na área... 

 

CA - Não, porque isso.. 

 

WH - ...assim devemos ou não devemos tratar essa doença, isso é a nossa responsabilidade... 

 

CA - Não...não...não. Não se debatia nada disso. Inclusive, eu tô agora dizendo a...isso. No 

momento eu vejo, por exemplo, um problema, que é um problema que a Saúde Pública tem 

que...estar presente e interferir. O custo da...da saúde, é muito alto pra um país pobre. Uma, uma 

das preocupações do sanitarista do que, daquele que tem espírito público, daquele que tem o seu 

lado idealista, ele tem que verificar que uma grande maioria da população pobre não recebe a...a 

Saúde que devia receber. ... Por dois motivos, um porque há uma preocupação de utilizar, por 

exemplo, equipamentos da última geração. Esses equipamentos são caríssimos, não é? São 

caríssimos. Então, os problemas que afligem a parte pobre da zona rural, são problemas simples 

que podem ser...liquidados, podem ser eliminados com...também com...uma metodologia muito 

mais simples do que usar essa, essas, esses equipamentos caros. ... Hoje... a medicina tá dividida 

entre os que..., os ricos que podem pagar e os pobres que não, não, não tem coisa nehuma e que 

sofrem o abandono total. Não...não, é uma calamidade uma...uma coisa dessa. Agora, essa 

mercantilização da medicina que a gente sente que existe, esses, e...essa indústria, e...essas 

empresas de, de, de saúde, essas Golden Cross da vida, ele, eles têm equipamentos de primeira 

linha, de primeiro grandeza, eh...eh equipamento caríssimo, mas muitas vezes mal aplicados. 

Muitas vezes a ciência está mal aplicada. Porque... é um, um horror, é uma, uma dificuldade, é 

u...uma, uma prande preocupação, por exemplo, da classe média  que tem um doente velho e que 

precise entrar num hospital. A primeira coisa é jogar na UTI. A UTI é, é uma coisa caríssima e 

muitas vezes jogam um doente na UTI, sem necessidade, porque tudo indica que não vai haver 

recuperação, aqueles doentes irrecuperáveis e velhos, não precisam e...essa preocupação imediata 

de ir pra, pra UTI. Quantas pessoas vão pra UTI, sa...sabendo que não vai adiantar coisa alguma. 

Quantas? Você..., tem exemplos aqui..., nós vamos dar um exemplo mais imediato, mais próximo, 

de...de pessoas que entram em estado de coma e que está se vendo que aquele estado não vai 

regredir, é irrecuperável, é irrecuperável, a idade não permite, mesmo que ele consiga...sair do 

estado de coma, ele sai, mas ele vai morrer ou então já entra em morte, em morte cerebral. São...são 

muitos casos aí, são de pessoas ou melhor, cadáveres insepultos que ficam aí ne...nessas UTIs, 

durante dias e dias e às vezes anos. Eu digo anos, porque tem um exemplo agora da fi... da mãe 

desse... 

 

WH - A mãe do Collor. 

 

CF - Collor, é. 

 

CA - ...Presidente Collor... 

 

CF - Em São Paulo, é. 
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CA - ...que, que entrou em morte cerebral e continua lá... 

 

CF - Tá há mais de um ano, né? 

 

CA - ...Há mais de um ano sem, sem condição. Agora, recordo que na época, foi uma coisa 

fantástica, com aquele show de informações três vezes por dia, de leitura, de boletim de saúde e 

era uma coisa incrível. Eu acho que aí, a ética tá sendo ferida, a ética médica. O médico tem que, 

sabendo que a pessoa está em morte aparente, não há necessidade de utilizar um equipamento 

ultramoderno, para manter batendo o coração, desde que a morte seja natural. Utilize o oxigênio, 

utili... 

 

WH - É, isso é um tema controvertido, né, Dr. Celso, na... ciência. 

 

CA - É. Eu...eu com...eu...eu participei...  

 

WH - Essa sua posição... 

 

CA - ...eu não sou da, eu não sou da, da, da corrente que mantém eh, sabendo que está 

absolutamente inútil em casos irrecuperáveis de câncer, né? Ou então de grandes 

politraumatizados, que a gente sente que vai ficar um elemento absolutamente inútil, que não tem 

mais condição de lucidez. Não se deixar que a morte seja natural. Ninguém vai fazer eutanásia 

não, apenas evitar que ele continue... a bater o coração sem... 

 

CF - É uma vida artificial, né? 

 

CA - Uma vida artificial. Hoje a UTI tem grandes...é  vitórias, grandes progressos com os...e...e 

eu estou de acordo e a..., utilizando 100% em gente mais nova, mais...e que tem um acidente, mas, 

indivíduos de mais de oitenta anos, politraumatizados, indivíduos de mais de oitenta anos que 

entram numa fase final de câncer, exigia..., até em caso de parente meu, em que foram acidentados 

e que não tinha condição de recuperar e...e se cogitava ainda de, de, de colocar em, em UTI o 

tempo todo. Quando ele..., eu digo com toda a sinceridade, (ri) eu prefiro morrer de morte natural, 

mas não quero a... o prolongamento de uma vida artificial. 

 

WH - E na época, Dr. Celso, como é que era isso. Na década de 40, né? 

 

CA - Não havia essa preocupação maior, também não ...não... 

 

BG - (??)...equipamentos, né? 

 

CA - ...a vida era mais tranquila, né? (ri) Não havia tantos acidentes como hoje... 

 

WH - É, mas toda essa dicussão, por exemplo, quer dizer... 

 

CA - Essa discussão de... 
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WH - Mas veja a coisa da Medicina do Trabalho que, na década de 40 é uma coisa nova, né? Quer 

dizer, o Barros Barreto..., toda a discussão de Medicina do Trabalho é uma coisa que completa 

nessa época, né? 

 

CA - É...é...é. Aqui, aqui, porque a Medicina do Trabalho vem da Itália desde a época do 

Ramasine(?). Era...é... 

 

CF - É, mas aqui no Brasil é recente, né? 

 

CA - ...nos grandes centros. A Medicina do Trabalho surgiu pouco a pouco, com a Revolução 

Industrial. 

 

WH - Sim. 

 

CA - Porque depois da Revolução Industrial, e...e..e os acidentes de trabalho...isso tudo, aí veio 

criando, veio criando eh...a preocupação de se evitar, não é, de, de, de proteger, de, de, a prevenção 

pra saúde. 

 

CF - Mas aqui no Brasil, essa época, é a época em que tá se começando a se consolidar essa área, 

né? O Bandeira de Melo é tido como um dos pioneiros na área...de medicina do trabalho. 

 

CA - É. Realmente, realmente...na parte de... a...aqui...uma divulgação maior, i...isso foi da época 

do Barreto pra cá. Com, com a Escola de Saúde, não é? Primeiro com o curso, porque o Curso de 

Saúde era um curso que foi estimulado pelo Barreto, se fazia no DNS junto a Manguinhos, com 

Manguinhos, não é? Uma parte..., que até nem dissemos isso, uma parte das aulas teóricas eram 

feitas aqui, e a parte prática era feita em Manguinhos. A parte prática que eu digo é a parte de 

bacteriologia, a parte de...de parasitologia, não é, e algumas, a... alguns inquéritos dessa parte 

de...de higiene industrial. Mas... 

 

WH - A part...e a parte teórica era dada no Departamento Nacional de Saúde? 

 

CA - Era e...e em, em algumas áreas era. Por exemplo, eh...a parte de... estatística, nós tínhamos 

as aulas de estatística aqui na, na cidade, né? A parte de esta..., a parte de epidemiologia, tinha 

uma parte, uma a parte de epidemiologia era, era uma parte teórica que era o Barreto, ...que era...era 

o ca...catedrático, era o... e o Bica... 

 

WH - Ele mesmo dava aula? 

 

CA - Ele mesmo deu muita aula, ele e o Bica. O Bica era, era uma, um dos assistentes dele. E 

depois nós tínhamos o, a parte de Jansen de Melo e o Scorzelli na parte de estatística, né? 

Administração era o... 

 

CF - Fontenelle. 

 

CA - Fontenelle, foi. 
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WH - O Sr. tava falando do..., aliás, a gente...acabou mudando de assunto, mas era Ernani Agrícola. 

Ele também era professor... 

 

CA - Ah, o Ernani Agrícola foi diretor, foi...fez, fazia também aula de endemias, não é? Ele teve... 

 

WH - O Sr. tava dizendo que era importante... 

 

CA - Porque ele foi, ele foi um dos sanitaristas que mexeu muito com essa parte, inclusive, ele 

estava a par dessa, do, do, através das Delegacias de Saúde, ele estava a par das Campanhas, não 

é? Ele como foi Secretário de Saúde, dirigiu Delegado de Saúde Pública lá na, na terra dele, lá 

em ...em Belo Horizonte. E depois...dessa época das Delegacias, ele teve a... atuação também, e 

então ele entrou nesses, no Curso de Saúde Pública e dava aulas sobre endemias, também. Não é? 

Agora, ... o Instituto eu já falei, o Instituto de... Nutrição, né, que era o Josué, esse era uma.. era 

mu....muito interessante também. Aqui na... 

 

WH - Isso era...era bem aceito aqui pelos alunos? 

 

CA - Era. 

 

WH - Quer dizer, Nutrição, Medicina do Trabalho, toda essa...essas matérias todas davam... 

 

CA - Era. Era e principalmente era uma visão nova pra muita gente que nem se apercebia da, da 

necessidade desses conhecimentos e depois então da, de consolidar tudo isso, não é, para a, a visão 

de um, do sanitarista do, do, no campo, no trabalho. Porque o sanitarista, o, um secretário de Saúde, 

um diretor de Saúde, ele vai observar todos esses problemas que a gente...é... via no Curso de 

Saúde. 

 

CF - É, porque no caso, Dr. Celso, essas diciplinas, elas já indicam essa abertura, essa modificação 

na visão da Saúde, o que que é o trabalho do sanitarista. 

 

CA - Pois é. Exatamente. 

 

CF - E nos cursos não se discutia isso? Essa mudança, quer dizer, qual era o papel do sanitarista, 

essa preocupação de ter uma formação mais ampla?  

 

CA - Mas aí é que está... 

 

CF - Isso se discutia já nos cursos? 

 

CA - Já se discutia. Inclusive,a...ida nossa pra lá foi ... a indicação de um sanitarista que tinha esse, 

essa visão...,  o próprio Almir. O Almir faz parte do, desse grupo novo, do último grupo eh..., 

depois de Barreto, foi... Porque na verdade a gente pode situar Carlos Chagas que passou a Barreto 

e e a alguns outros que eu deixei de citar aqui. Depois o, o... Barreto que pegou o, um grupo mais 

novo. Que era de Mário Magalhães e... o Almir, Bica e e tudo. E esse, logo depois..., isso foi 

em...37, 38. Depois em 46 eu vim fazer o Curso aqui. Agora, veja a preocupação do Almir, apesar 

de ser um Curso, ser um Serviço especializado em Peste, ele queria a visão global e foi muito bom, 
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porque com essa visão global de Saúde Pública, ... quando houve a formação do... a criação do 

Departamento de Endemias Rurais, muita gente já estava preparada pra aceitar tarefas que o 

Departamento tinha realizado. Aliás esse Departamento... foi uma idéia inicial, essa coisa de 

endemias, de trabalhar o conjunto de endemias foi do... Evandro Chagas, foi da época das grandes 

endemias de Evandro Chagas. Isso veio... 

 

CF - Porque ele criou lá no Pará, né, o... ? 

 

CA - Foi. Agora, o que era? Era para pegar os problemas de doenças transmissíveis de grande 

distribuição geográfica e que tivessem uma certa afinidade no seu combate. Porque, combate a 

mosquito, combate a triatoma(?), combate a...a...a... a caramujo. Havia uma afinidade, por 

exemplo, pra combater insetos, mosquitos, ... nós tínhamos filárias, que foi outro problema muito 

bem...equacionado e que deu um bom resultado. Porque no...no...n...n...n...no Departamento de 

Endemias Rurais entrou também filária. Filária era um problema muito grave em Pará, em Belém 

do Pará, com os alagados de lá, em Recife, em Recife. Por uma questão ecológica também, porque 

lá em Recife, lá é um lugar de clima quente, úmido com muito alagado. De oito em oito dias sai 

uma revoada de mosquitos e aquele, aquelas populações que vivem próximas ao mosquito, iam 

ser vítimas de um, uma, um parasita que transmite uma filária. O mosquito Culex que é o que 

domina lá ... O Culex é o que transmite a filária Bancroft. Então, além do mais a filária...o Culex, 

não se desenvolve só em água de pântano, em água de alagado propriamente. Ele, ele se desenvolve 

até em fossas, de modo que é o tipo do mosquito que, que aceita o seu criador ou ele tem criador 

até na mais poluída das águas com aquele teor enorme de matéria orgânica em decomposição que 

é uma fossa. Então, você veja, sem saneamento básico, não é, e essa mosquitaria toda ali, então 

criou-se um foco enorme de filariose lá em Pernambuco. E, curioso, só mesmo na, na, na zona do 

litoral é que houve a... o problema da filária. Houve também, um pouco em, em Salvador e por 

incrível que pareça, em Florianópolis. Laguna, houve um foco, mas era pequeno, não era de grande 

extensão, não, não havia, não abrangia uma população muito grande. A população grande de filária 

era, principalmente, Belém e Recife. Recife. Esse problema de filária, foi uma das..., mais ou 

menos, ...eh, foi vitorioso até certo ponto. Por que? Porque respondeu muito bem ao tratamento, 

com um falariosão(?), eh...dietilcarbamazina, é um remédio que, que mata a micro filária, a pessoa 

toma e a micro filária morre. E o homem é o reservatório natural e os mosquitos é que faziam a 

transmissão. Então, os sucessivos tratamentos feitos com esse, esse produto, que era fabricado 

aqui,  na Fábrica de produtos profilácticos do DNERu, deu bom resultado. Foi uma das boas, ... 

caiu muito a incidência de, de filárias nessa, nessas áreas.  

 

WH - É, isso já com o DNERu, né? Já com o Departamento de... 

 

CA - Já com o DNERu. Mas vocês fizeram a...a...a pergunta mais foi do Curso de Saúde. 

 

CF - É. 

 

WH - Não, porque a gente tá falando, Dr. Celso, uma coisa interessante que o Sr. ..., o Sr. nos 

trouxe aqui, falando do curso, que é justamente essa, quer dizer, vão se acrescentando, é nutrição, 

é o Josué de Castro dando aula pra... 

 

CA - Ah, é o Instituto. No Instituto. No Instituto. 
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WH - ...pros alunos de, pros sanitaristas, né, é coisa da Medicina do Trabalho, que vem também 

com toda a coisa Getulista, as leis do trabalho... 

 

CA - Exato. 

 

WH - ...começa essa área a aparecer, né, como uma área, um filão dentro da saúde pública, né? 

Então era esse, esse contraste que a gente tava fazendo entre a saúde pública só doenças infecto-

contagiosas e... 

 

CA - É a... .Na verdade era uma coisa nova que tava surgindo. E...a... 

 

WH - E eu queria, queria inclusive, o Sr. já falando nisso, falou de gerações, não é? O Sr. falou, 

tinha o Carlos Chagas e ele deixou o Barros Barreto... 

 

CA - O Barros Barreto. 

 

WH - ...depois viemos nós, né, e isso vai... a Saúde Pública vai mudando, né? 

 

CA - Vai mudando. Vai mudando... 

 

WH - O Sr. podia...fazer uma..., fazer uma síntese do que que o Sr. quis dizer com isso? Né? Como 

o Sr. compara o Chagas ao Barros Barreto, à sua geração, ao Miro, o Bica, ao Sr., enfim, todos 

essa...essas três gerações, que o Sr. mesmo citou? 

 

CA - Bom, o Barreto, o Barreto não, o Chagas, vem, vem do Oswaldo Cruz, não é? Do, do, de um 

sanitarista nato. De um, de um pesquisador de medicina é... experimental que era o Oswaldo Cruz. 

É...é...eu tenho que me reportar aos pioneiros mesmo. Em São Paulo era o Emílio Ribas, que nunca 

fez Curso de Saúde, mas era um grande sanitarista, criou serviços, criou Serviço de Lepra, criou 

Serviço de, contra o tracoma. Por que? Porque ele estava sentindo o problema, foi o problema é 

que obrigou ele pensar. Ele co..., no princípio do século, viu uma penetração tão grande de 

tracomatoses vindo da, da Itália... que o Emílio Ribas criou o Serviço de, de...de, contra o tracoma. 

1906 mais ou menos, nessa época. Da mesma maneira que ele, a tuberculose, Recife por exemplo, 

Otávio de Freitas, foi outro que nunca fez Curso de Saúde (ri), mas era um homem que 

es...estimulado pelos problemas que estavam na cara dele, ele vendo aqueles problemas, ele teve 

que agir e então criou o Serviço contra a tuberculose. Não é?... ... ... O Oswaldo Cruz aqui, ele foi 

pressionado pra combater o que, ou melhor, foram as epidemias, as tres grandes epidemias que 

obrigaram o Governo a...a...a procurar elementos que fizesse um combate a essas doenças, foram 

as, o que levou..., o nascedouro da saúde pública no Brasil foram as epidemias de febre amarela, 

de peste e de varíola. Peste e varíola eles resolveram lindamente, tranquilamente, pra...pra..., a 

gente pode dizer isso. Foi um sucesso, foi uma grande vitória. Ele só não resolveu o problema da 

varíola, porque que era, o reservatório era humano e havia uma preocupação enorme dos 

positivistas em não, não aceitar a, a vacina. Houve até uma revolta contra, contra Oswaldo Cruz, 

não é? Foi o único. Só depois de muitos anos é que a varíola foi, foi dominada. Agora, esse homem, 

com tão pouco tempo, morre em 1917 e deixa um discípulo dele, que tinha descoberto, fez a maior 

descoberta em matéria de, de doença ...parasitária, mostrando tudo, o doente, o reservatório, o 
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transmissor e indicou a profilaxia, foi Carlos Chagas, com a doença de Chagas que teve, recebeu 

o nome dele por indicação de Miguel Couto. Do célebre Miguel Couto. Chagas ... ... ... é premido, 

logo que ele chega, depois morre o Oswaldo Cruz, ele entra como diretor da Saúde Pública. Mas 

ele pega, eh, ele pega uma grande epidemia em 1918, epidemia de fe...de... 

 

CF - Gripe espanhola. 

 

CA - ... de gripe espanhola. Quer dizer, morre em 17 Oswaldo Cruz, ele em 18 pega uma epidemia. 

Então ele disse que ficou preocupadíssimo com essa epidemia, que foi até 1920. Só de 20 em 

diante, é que ele foi cuidar da Saúde Pública, aí cria o Serviço de Educação Sanitária, não de 

enfermeira, de Saúde Pública, com aquela Escola Ana Nery e manda gente fazer Curso de Saúde, 

lá nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tinham outros problemas, os Estados Unidos já 

estava..., a saúde pública lá era superestrutura, (ri) não era infraestrutura não. Lá era, já tinha 

riqueza bastante, já tinha Centro de Saúde, (vozes ao fundo) mas mesmo assim, veio um grupo 

com informações, as mais modernas, sobre saúde pública. Houve uma época aqui, que se cogitava 

fazer sucata(?) de, de custo de saúde, o per capita de saúde era em dólar e não em, em moeda 

brasileira. Por que em dólar? O Brasil ... país pobre, porque vai fazer ...(campainha) como padrão 

de, de, de custo de saúde pública, o dólar? Houve...por isso. Então, começamos a ... 

 

WH - Por causa dessa formação de trazer esses médicos... 

 

CA - De trazer...não tem nada que...a gente deve trazer e aplicar o que é possível. Mas nós temos 

que partir da nossa experiência e, e usar o que nos estimula, o que nos inspira. Os próprios 

problemas aqui, nos ins.. inspira as nossas soluções. 

 

WH - Quer dizer, nesse caso, Dr. Celso, veja se eu entendi, nesse caso o, o Sr. tá querendo dizer 

que houve ... uma formação...que... americana, mas também houve excessos em trazer... 

 

CA - Ah, exatamente. 

 

WH - ...esses modelos para o Brasil? 

 

CA - Que, que não podiam ser adaptados... 

 

WH - Que não necessariamente eram condizentes com a realidade brasileira, não é? 

 

CA - Exatamente. Então aí foi se criando o que? Um grupo que pensava em saúde pública, pra 

resolver os problemas brasileiros com o que é possível fazer aqui e não com, com o que vinha de 

fora. Mário Magalhães foi um dos campeões nisso. 

 

WH - Isso já na década de 50, né? 

 

CA - Ah isso...já depois, é. Mas então veio o grupo de Barreto. Barreto e outros, o Seidl(?), Carlos 

Seidl, (??)... 

 

WH - (??), né? 
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CA - É, gente velha...que, Fontenelle, esse pessoal todo aí... 

 

WH - Aquiles Scorzelli também... 

 

CA - Scorzeli já é mais novo. 

 

WH - Já é mais novo. 

 

CA - É. É do grupo...que, intermediário. Então Barreto, não é, é... que começou a trabalhar aqui 

na Baixada, ele e Fontenelle ali na Baixada Fuminense, aqui na..., então eles tinham os Centros de 

Saúde..., eles então imaginaram fazer o Curso de Saúde aqui. Então um grupo muito restrito é que 

ia fazer especialização lá fora, Phd e tal, mas aqui ele queria formar os nossos sanitaristas já com 

o Curso de Saúde do DNS. Então, veio uma geração nova de, de, de metas de(barulho de porta) 

saúde pública, né, e ajudando(alguém falando) o Barreto tinha..., tinha o Ernani Agrícola, tinha o 

Maneco Ferreira, ele foi outro que foi do grupo do Barreto. Não é? E nesse meio, já na década de 

30, Barreto já pensando na Reforma do Mi...da, do Departamento de Saúde que pertencia ao 

Ministério da Educação e Saúde, veio a epidemia de gran..., de malária do nordeste, com a invasão 

do Gâmbia. Então a Saúde Pública só pensava naquilo. Era, eram os dois grandes problemas que 

havia aqui no Brasil naquela época, época de 30. Era Rockfeller que fazia a parte de febre amarela 

e o Brasil que cuidava de...de...de...de...eliminar o Gâmbia. E que te...terminou tendo ajuda 

também do Soaper. Não é? Que era o, o sanitarista que tinha recursos maiores e tal e que vinha 

com a febre amarela. Mas, nesta época, o, o, o Barreto, o Barreto não, o Maneco Ferreira e outros, 

já tinha uma enormidade de gente na malária, já trabalhando na malária, inclusive Pinotti, que já 

neste tempo estava trabalhando na malária. E trabalhando numa situação duríssima naquele tempo. 

Por que? Porque o combate era centrado na luta antilavária e no tratamento dos doentes. Quer 

dizer, naquela época era quinina, cloroquina, metoquina e... isso pra tratamento dos doentes e o 

tratamento antilarvário. Ora, a malária se espalhava por todo litoral brasileiro. Pegava não só a 

Amazônia, como todo litoral brasileiro. E a luta antilarvária era dificílima. Por que? Era baseada 

em destruição dos criadores de larvas..., com petrolagem, com verde paris. Verde paris é uma, é 

uma substância que é à base de um arseniato, arseniato de potássio e cobre... é, mata as larvas. 

Então esses...malariologi...malariólogos... ...colocavam aqui ...na, na, nos criadouros, o verde 

paris. E também, se fazia parte de engenharia sanitária que era a drenagem do, do, das áreas 

pantanosas, drenagem e aterros, mas isso se limitava só à pequenas áreas, quer dizer, beneficiava 

à área circunvizinha, mas não tinha extensão, porque os mosquitos eram no Brasil inteiro. Então, 

quando se criou o DNERu..., a..a..a..já, já havia essa experiência, não é, muito boa da malária, 

a...a, e...e...e também a grande vitória do DDT. Porque o DDT foi, foi a chave pra, pro grande 

sucesso da malária. A malária então passou a ser controlada com toda eficiência, usando DDT. 

Não é? O DDT. Isso só depois da Guerra.  Isso só depois da guerra. Só depois de 42, 43, quando 

já chegava DDT dos...dos Estados Unidos pra cá. Mas, depois mu...se mudou o conceito, em vez 

de fazer a, o controle da, da, da malária, partiu-se para fazer a erradicação da malária. Então, seria 

muito mais barato, eliminar de uma vez a malária, do que ficar eternamente controlando. Então... 

 

WH - É. Isso foi Barros Barreto, né? 

 

CA - Aí, a...aí sim. Sim. 
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WH - Ainda... Porque o Sr. tava falando da geração, a coisa do Barros Barreto, o Maneco, esse 

grupo que veio da malária... 

 

CA - Bom, o Barros Barreto chegou até a..a..a criação desse organismo monstruoso e, e ( 

 

 

Fita 11 - Lado A 

 

 

WH - (??)Pode continuar. 

 

CA - Houve um ligeiro enguiço na fita, mas eu vou continuar... 

 

WH - Isso. 

 

CA - Barreto ..., ainda ... porque era da época do Barreto. Com a criação do DNERu, que é um 

organismo gigantesco e que trouxe grandes benefícios. Um, um organismo gigantesco que se 

aproveitou da organização dos três grandes serviços que já eram, é... tinham grande experiência: 

malária, febre amarela, peste e mais es... todas as campanhas da DOS. Tudo isso ficou englobado 

no, no DNERu, com centenas de médicos, de entomologistas, de laboratoristas, ... milhares, 

dezenas de milhares de, de guardas sanitários, não é? É... centenas de viaturas, de lanchas, 

de...avionetas, tudo isso para é... cobrir a enorme área de endemias do, do Brasil e inclusive a parte 

amazônica, a da, a área amazônica. De modo que era um, um organismo imenso, enorme o...o... o 

DNERu. 

 

CF - O Barros Barreto participou da criação do DNERu. 

 

CA - E...ele ainda era, na, na época, ainda era Diretor do...do Departamento, depois saiu 

exatamente... não, não posso precisar a data. Mas aí foi quando mudou o Governo, inclusive 

Juscelino, entrada de Juscelino e o Barreto foi o..., ficou em Manguinhos. É isso mesmo, deve ter 

ido, ficou na parte de ... ... industrial, de higiene industrial em Manguinhos. 

 

WH - É, higiene do trabalho. 

 

CA - É, é isso. 

 

CF - Mas por que, quando, em 46, quando...é, no final de 45, né? Quer dizer, quando o Getúlio 

sai, em 46, quando o Dutra assume, ele...o Barros Barreto não continua no Departamento Nacional 

de Saúde? 

 

CA - Não, o Barreto... 

 

CF - Né? Não era o Heitor Fraga Fróes, se não me engana que assume... 

 

CA - É. Exato. 
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CF - E aí o Barreto vai pra onde? 

 

CA - É, exatamente. Pra Manguinhos. Aí quando ele saiu dali ... a...ida dele pra Manguinhos. Mas 

essa idéia de Departamento de Endemias, não...não surgiu naquele ano de 46 não, foi muito antes, 

já vinha com Maneco Ferreira, com Barreto, com...com o, o Chagas que morreu naquele desastre 

de avião, o...o... 

 

WH - Evandro? 

 

CA - Evandro Chagas. Evandro foi, foi, a...a grande idéia partiu da, do, do Evandro. De, de criar 

esse Serviço das Grandes Endemias. ... 

 

WH - É, mas esse Serviço é de final da década de 30, que ele trabalhou com grandes endemias. 

 

CA - Das grandes Endemias. Exatamente. Ele morreu em 42... 

 

CF - Foi.  

 

CA - ...Naquele desastre aqui em Botafogo, não é, o Evandro. Mas a idéia não morreu. Então, só 

não surgiu logo, porque estavam esperando, exatamente, o encerramento da Campanha de, de 

Malária do Nordeste, contra o Gâmbia, que terminou em 41. Em 41, quando terminou a Campanha 

do Gâmbia, o Barreto ainda estava trabalhando, e...e foi ele que fez os três grandes, os... os Serviços 

Nacionais. Foi a... essa, essa..., essa reforma veio com o Barreto e ele, ele executando pouco a 

pouco at... em 1941 veio, veio o grupo de, de gran... de Serviços Nacionais: Malária, Lepra, 

Educação Sanitária, Doenças Mentais, tudo isso, e...e Febre Amarela foi englobada, que saiu de,da 

Campanha de ... do Soaper, de, da Campanha do Rockfeller, passou pro Serviço Nacional de 

Malária. E aí, continua assim, até, até 1956, até 1956. Em 56 é que foi criado esse Serviço. 

 

WH - Esse organismo monstruoso e bom que era o DNERu? 

 

CA - (risos)Esse...esse organismo enorme, né, era, era realmente um... 

 

WH - Mas o Barros Barreto já tava afastado nessa época, né? 

 

CA - Já, já, nessa época já. 

 

WH - ...Em 56, ele já tava, já tava fora mesmo. 

 

CA - É. É. Mas as, a idéia veio desde do tempo dele. Essa idéia era... (tosse ao fundo) 

 

WH - Agora ... e do tempo do Barros Barreto para a sua geração, como é que o Sr. vê as, as 

diferenças, né, de ... de concepção de saúde, de visão, de, de mo...modos de, de prevenção, 

profilaxia, tudo isso? 
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CA - Como uma continuidade. Porque Barreto, apesar de ter saído naquela época, durante, logo 

depois da criação dos Serviços Nacionais, ele deixou uma coisa aqui, que infuenciou a todos nós. 

Foram dois volumes de um Tratado de Higiene que serviu muito, isso é, isso é importante dizer. 

Aqui, no Brasil, durante um período, funcionou o Tratado de Higiene de Barreto como se fosse o 

Rosenal lá na América do Norte. 

 

WH e CF - Ah, sei. 

 

CA - Então, essa..., a continuidade da, das idéias que ele tinha sobre Saúde Pública ... ele... e depois 

os, os, não digo discípulos, mas companheiros que trabalharam com ele na época continuaram. Foi 

Scorselli, Almir Castro, né, o Bica, uma série, né, Valter Silva, mu...muitos outros. Mário 

Magalhães. Não é? O Nilson Guimarães que também, que depois, até hoje está ainda mexendo, já 

está aposentado, mas ele é da Sociedade Brasileira de Higiene. Muitos outros. ... Agora, na...na 

parte de tuberculose, por exemplo, sei de muita gente que continuou trabalhando ... desde a época 

do Barreto houve, houve... 

 

CF - O Sr. acha que houve prosseguimento. Se continuou houve o mesmo tipo de trabalho, que o 

Barros Barreto consolidou...nas outras regiões... 

 

CA - ...O mesmo tipo...exatamente, naquela época. A única coisa que mudou, foi a questão de..., 

foi uma evolução. Antes, na época que Barreto criou os Serviços Nacionais, ainda se cogitava de 

tratar lepra em sanatório. Havia aquele, a preocupação de criar sanatórios para colocar os 

leprosos... 

 

CF - Era o leprosário, né? 

 

CA - ... com a vantagem de um tratamento que era muito longo e segundo que... era uma fonte de 

infecção que saía da família, ficando ele isolado no sanatório. Mas isso mudou totalmente com a 

evolução da terapêutica, com a cheg...com o advento das sulfonas. Né? Então revolucionou, e o 

tratamento em vez de ser em sanatório passou a ser ambulatorial. Aí, é uma questão só de localizar 

o foco e oferecer o remédio. É uma questão de Saúde Pública que, realizada pela educadora 

sanitária, pelos médicos sanitaristas dos Centros de Saúde. E... eles localizam o foco ... ... 

eliminador...de, de, de bacilo de Hansen e então resolve a...a... o tratamento em casa. Vai resolver 

em casa. Agora, precisa organização (ri), precisa... 

 

CF - O Sr. acha, Dr. Celso, que mudou...é, alguma coisa no Departamento Nacional de Saúde, 

depois que o Barros Barreto saiu? Ou se continuou o mesmo tipo de trabalho que ele já havia 

desenvolvido...? 

 

CA - Há sempre mudanças. Não..., em...em todas, em todas as épocas, a... a, não precisa que a 

pessoa saia (ri). Mesmo que ele continuasse, ele, te...teria havido mudanças. As mudanças surgem, 

é uma imposição do progresso, das modificações dos problemas, os problemas são outros, não é, 

de maneira que entra uma série de condicionais para fazer com que as coisas se mudem, inclusive 

a política que é uma, é um dos fatores que pertuba às vezes. Chega mesmo a pertubar o sa..., o 

trabalho de Saúde Pública. Porque muitas vezes pode entrar um político, não é, que não tenha 

aquela visão do norte verdadeiro e aí, altera toda uma programação, muitas vezes interrompe até 
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uma campanha, né? Tem, tem havido casos assim. E, e as omissões, em função de política. Eu vou 

dar um exemplo agora de uma, de uma coisa incrível que ocorreu e que foi um fracasso total e que 

era uma das grandes vitórias do, do, foi do Serviço de Febre Amarela. É, a febre amarela 

erradicou... no, no Brasil que é um país de uma área enorme, 8 mil...8 milhões e 500 mil 

quilômetros quadrados, erradicou, o que? O transmissor da febre amarela urbano. Quando se diz 

urbana, não é somente nas cidades não. Eu...eu acho que a gente deve dar uma explicação, a 

febre...o transmissor da febre amarela, dita urbana, é o Aedes aegypti, mas ele também incide em 

parasitas, na, na área rural, nos domicílios. Então, a, a febre amarela domiciliar, essa sim, ou 

doméstica, essa a , é esse transmissor que foi eliminado, o outro da, da outra forma de febre amarela 

é a forma, é a forma silvestre, a doença é a mesma, sob o ponto de vista da patogênese. A, a doença 

(barulho de buzina) atua no organismo humano da mesma maneira, tanto faz aquela transmitida 

pelos mosquitos silvestres, cujo reservatório são os macacos, são os primatas, como também a 

doença transmitida pelo Aedes aegypti, que essa é transmitida de homem a homem através do 

aedes aegypti, o...aí o reservatório passa a ser o homem. Pois bem, o Brasil conseguiu eliminar, 

erradicar uma espécie ... que é Aedes aegypti. Em 1958, dois anos depois dele eliminado, foi 

consagrada essa vitória nos Estados Unidos, na Oficina Sanitária Panamericana, em 1958. Foi pra 

lá até o Dr. Lessa, Lessa, Luís Lessa, que era diretor da Febre Amarela, para receber a... fazer a 

comunicação oficial e receber. Muito bem, isso em 58. Eu estava na Divisão de Profilaxia do 

DNERu, quando recebo uma carta de um colega, Sólon Camargo que trabalhou conosco em 

Recife, ele na Febre Amarela e eu na Peste. Essa carta ele enviou em 1963 e ficou com o...o...o 

Odair Franco que era o Coordenador da Campanha contra Febre Amarela. Eu oficializei essa carta, 

eu era da Div...Divisão de, de Profilaxia, era Diretor da Divisão, peguei a carta, fiz um ofício ao 

Diretor do DNERu, na época, que era o Antônio Mourão Filho que depois foi...foi preso, foi 

considerado comunista na época da Revolução, aquela coisa toda. E eu então, fiz um ofício pro 

Mourão, comunicando que o Dr. Sólon Camargo havia encontrado... é...estenobia(?), ou melhor, 

Aedes aegypti na 2a. fase, estágio, no 2º estágio..., é da...na, na, nas...nos barcos que 

fi...trafegavam, faziam, faziam aquele intercâmbio entre Pará e a Guiana, a Guiana ...eh...a, a 

Francesa. Caiena não, Paramaribo, entre, é ... é a Holandesa, né? Paramaribo. Georgetown é a 

Inglesa. Era Paramaribo. Ele em Paramaribo encontrou dois navios que faziam cabotagem entre 

as...Paramaribo e aquela zona do, do Pará, com larvas de Aedes aegypti no 2º estágio. Ele 

comunicou isso em carta. Então o que eu fiz? Como diretor da Divisão, fiz um ofício comuniquei 

o fato e pedi um reforço de verba para intensificar o Serviço de, de Vigilância Entomológica, 

vigilância anti aegypti no porto do Pará e nos portos que eles chamavam lá ... de Cutia, parece. 

Eram portos de receber, receber...contrabando. Chamam, chamavam Cutias, as Cutias. Pois bem, 

então mandei essa carta comunicando e di...especificando a todas, eu tenho cópia desse ofício 

na...nas minhas pastas aqui, eu tenho cópia disso. Então mandei es...esse ofício, pedindo essas 

providências e ao mesmo tempo mandei um ofício direto para o Chefe da Circunscrição Pará, que 

era naquela época era...Miguel (Escaf?). Era um colega nosso, Miguel Escaf. Ele era até 

malariologista, ele era o chefe da, da Circunscrição lá. Is... eh, pedindo o seguinte, não era 

propriamente pedindo, era recomendando que eles fizessem imediatamente a...a, restabelecesse o 

Seviço Anti-aegypti...quinzenal, quinzenal. Porque aquela carta mostrava que seguramente ia ser 

reinfestado o país. Pois bem, isso foi... a carta veio em dezembro em 63, eu fiz isso em 64. Foi em 

fevereiro de 64 essa minha carta. Esse meu ofício. Transcrevendo a carta e estabelecendo as 

medidas, todas. Então tinha que ser, todos os barcos tinham que ser examinados antes da saída do 

porto e na chegada. Tinha que ser colocado tela no...no...nos barris d'água, né? Tinha que ter o 

certificado es...est...rest...eh, comunicando que não havia infestação de aedes naquele barco, pra 
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poder ele trafegar. Pois bem. E uma vigilância na zona portuária total, toda a zona portuária de, de 

Belém. Isso foi em fevereiro, veio a Revolução em 64. A...a, o golpe de Estado de..., o golpe da, 

da Redentora em 64. (ruído) Muito bem. Aí eu saí da Divisão de Profilaxia, não é? Houve uma 

confusão enorme, o Governo novo botou um novo Diretor que...não sei, botou um General que eu 

não lembro nem do nome, pro DNERu. Nem me lembro mais dele, do nome desse General. No 

DNERu. E ba...e quem ia pra lá, estava acertado tudo, era Maneco Ferreira, era o professor José 

Manoel Ferreira. Ele, não sei...pra, ficou naquela situação de não poder assumir e o outro, iam ter 

dois Diretores e ele aí foi, não sei se é chamado do Candau, foi bater lá em, em Genebra, foi pra 

na Suiça. E passou lá uns quinze dias. Nesse meio tempo, eu fiquei  como diretor respondendo. Eu 

não estava nem aqui. Eu estava sabe aonde? Como diretor da Divisão, eu tirei férias e fui pro...pro 

Peru, fazer assessoria de Peste. Quando eu recebo um telegrama do Ministério das Relações 

Exteriores, comunicando que eu devia interromper o trabalho que eu estava fazendo lá e voltar pro 

Brasil, pra assumir a diretoria. Por que? Porque pelo regimento eu era o diretor substituto. Como 

diretor da Divisão de Profilaxia, era autoridade pra assumir a diretoria do DNERu. E eu fiquei 

cerca de vinte dias esperando Maneco Ferreira. ... ... Esperando Maneco. Aí ele chega. Aí muda 

tudo. A Divisão de Profilaxia fica com Sinval Faria, que era um malariologista e eu fiquei como 

assistente técnico do Maneco Ferreira. Muito bem. Agora vamos voltar ao negócio da febre 

amarela. 

 

WH - É, pois é. (risos) 

 

CA - Quando eu ch..., aí insisto junto a Sinval Faria, pra mandar fazer aquele trabalho lá de...de 

Vigilância Entomológica imediato. De quinze em quinze dias, em toda zona portuária e nos barcos, 

etc. Mas, Sinval Faria, numa visão econômica, resolveu não fazer, dizendo: "Não, não há perigo 

porque não tem o aedes aqui e isso pode ser liquidado através dos navios". A...a...no...no trajeto 

entre, entre Paramaribo pra cá ou Georgetown, numa daquelas, daquelas Guianas, porque o Brasil 

eliminou a febre amarela e continuou nas Guianas, na Venezuela, no Caribe, tudo isso a...a 

mandava(defeito na fita) do, do Aedes pra cá. Então eu digo, olha é...é o...é a única solução pra 

evitar que se perca essa vitória fantástica de se ter conseguido erradicar. E depois, outra coisa, não 

é só Aedes aegypti, não...não, ele não transmite só febre amarela, transmite dengue. Mas, aí 

começou aquela confusão política e, e aí me denunciam como... eh esquerdista e o diabo e eu entrei 

no IPM. Aí eu perdi de vista esse negócio do... porque entrei pra responder o inquérito policial 

militar, e deixei de, de observar essa parte da febre amarela e mesmo porque eu já não era mais 

diretor da Divisão de Profilaxia, era só assistente técnico. Assistente técnico na função de 

responder inquérito (ri), só isso. Passei meses, numa função puramente respondendo a inquéritos. 

Não é? Muito bem, eu me desgostei com esse negócio desse inquérito e resolvi sair daqui. Eu já 

tinha uma experiência de dar assessoria de Peste pra o Equador e ao Peru. ... E o Bica, que me 

conhecia muito bem, desde 38, aí propôs de eu ir pro México, pra ir trabalhar com (Samamé?), 

que era o Diretor da, era o pri..., era o Chefe da Zona lá do, do México. Mas aquele período de, de 

apresentação de um candidato pra lá, demora, exigem agrimento(?), que é uma... 

 

WH - O Sr. iria pela OMS, né? 

 

CA - Eu iria pela OMS. Eu, eu ,eu, eu fiquei aqui, praticamente, de junho até dezembro, 

respondendo inquéritos, de...de...1964. Aí então, consegui ir pro Peru. Aí arranjei ir pro Peru. Não 

fui pro México, mas fui pro Peru e fiquei... Agora, eu estava no Peru, acontece isso (ri). Em 1967, 
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veja só viu, em 64 os meus ofícios tão aí, no...se rasgarem os outros, eu tenho cópia aqui em casa. 

Eh...eh...eu mandei, eu pedi, eu pedi não, eu determinei que se fizesse a vigilância entomológica 

anti-aegypti. Em 67 eu abro o Boletim da Oficina Sanitária Panamericana, e vem, tranquilamente: 

reinfestado o Brasil com, com Aedes aegypti. 

 

WH - Até hoje, né? 

 

CA - É. Aí...não, até hoje não. Ainda tem mais outra coisa, pra você ver o que é uma mudança na 

política de saúde certa. Aí então, veio a reinfestação em 67, rodou até 68 e eu voltei em junho de 

68 pra cá. Nesta época, vem pro Brasil um médico que trabalhou conosco em Recife, chamado 

Pedro Freire Fausto, da febre amarela. Ele foi um dos que emigraram do Brasil, foi vender a sua 

experiência lá na, no estrangeiro. Ficou no Caribe, durante mais de não sei quantos anos, desde 

1947, 48 até..., mais de dez anos, doze anos. Ficou uns doze anos lá. Ele fez falta. Ele estava aqui 

e eu tendo voltado em 68..., eu fiquei como Assistente Técnico. Então, eu digo:" Uma tarefa boa 

é nós fazermos uma avaliação das campanhas, pra mostrar a erradicação ou pelo menos o controle". 

Man... es... estabelecemos um programa pra of...pra fazer o que? Pra examinar bouba, ver se tinha 

ainda bouba no Brasil, porque tinha sido erradic... praticamente eliminada. Então, ele foi fazer um 

programa pra visitar todas as Escolas de Medicina e falar com os...professores de dermatologia, 

pra verificar quando tinha chegado o último caso de bouba na Clínica. Pra mostrar...que não 

tinha...não havia, não havia mais bouba. Então ele, além do inquérito ... de campo. No inquérito 

de campo. Pois bem, quando ele estava nesta tarefa, aí...vem a celeuma da, da febre amarela. E há 

uma reunião, eu já não participei dela, de Sólon Camargo, que veio de, de lá...da, da, Oficina 

Sanitária...Panamericana. Ele aí já veio com autoridade de um elemento da Sanitária 

Panamericana. O Freire Fausto e um ex-diretor da febre amarela aqui que era o... Antunes..., como 

era o nome dele..., um professor Antunes, um que depois virou milionário lá no Amapá, naquelas 

coisas lá do Amapá. Era...Antunes. Então, essa reunião, o, o Governo, o Ministro determinou que 

a Campanha tinha que ser feita pra erradicar novamente. Quem foi o seu chefe? Foi o Dr. Freire 

Fausto. Então, ele foi. Qual era a érea infectada, infestada? O... o... a cidade de Belém e 200 

quilômetros em volta, em torno, naqueles Municípios todos. E mais, a cidade de, de São Luís do 

Maranhão também tava com Aedes aegypti. Agora, veja só, as dificuldades epidemiológicas, nessa 

época, funcionava já a Belém-Brasília. A Belém-Brasília com, com os caminhões e... e os paus-

de-arara e todo mundo indo pra cima e pra baixo até Brasília. Então Freire Fausto passou de... 

passou cinco anos trabalhando nisso. E conseguiu erradicar... a febre amarela. Conseguiu erradicar 

e eu tenho todos os documentos ... disso, porque depois eu passei a trabalhar diretamente lá no 

Ministério. E ele conseguiu..., foi de 1970 a 1976, 75, mais ou menos, foi isso. Não a... a 74, foi 

de sessenta..., foi de 69, foi de 69 a 74, cinco anos, não é? É de 74. Muito bem. Então, foi 

erradicado. Eu naquele meu livro de Memórias de Saúde Pública, transcrevo uma parte do, do 

relatório dele em que ele diz o seguinte: "Que, para que se...garantisse aquela grande vitória que 

houve da febre amarela e não se repetisse aquele erro, aquela, aquela entrada novamente da a Aedes 

aegypti em Belém, que devia ser feito a Vigilância Entomológica nos portos, onde os 

navios...viessem da área da, do Caribe. Todos os navios vindos da área do Caribe, onde eles 

tocassem devia haver a vigilância entomológica". Evidentemente, que isso não foi feito, né? Não 

foi feito, isso foi em setenta...74, por aí assim. Dois ou três anos depois, porque e...essa vigilância 

foi interrompida há... há anos...anos atrás, na época em que foi a reinfestação em Belém. Então em 

76, se não me falha a memória, mas os documentos estão aí, pode ser...eh, localizados, tem a data 
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exata, acho que foi em 76. O Porto de Salvador é infestado novamente, com febre amarela. Por 

que?... 

 

WH - É, esse problema da febre amarela é... (??) 

 

CA - Porque não fizeram, porque não fizeram aquilo que devia ser feito. É per... deve ser 

permanente a vigilância entomológica anti-aegypti nos portos que recebem navios da área 

infestada. Que a área infestada é Estados Unidos, Caribe e o Norte da América do Sul: Venezuela 

e... 

 

WH - Quer dizer, isso tem...isso tem relação, Dr. Celso, com  o que o Sr. falava, voltando... 

 

CA - Isso tem relação com a política. 

 

WH - É, pois é. Voltando... 

 

CA - Porque nós tínhamos essa, a idéia nossa era essa, nunca de...parar com e...essa vigilância, pra 

garantir aquela vitória. Mas, outras autoridades e... 

 

WH - É, aí tá também a luta entre a...a ...ação imediata, né, Quer dizer, tá... 

 

CA - Eu vou lhe dar um detalhe. Eu vou lhe dar um detalhe. 

 

WH - Tá, tá controlado, tá erradicado e aí pronto. Como tá erradicado acabou. 

 

CA - É,... você...você vai, vai sentir... 

 

WH - ...E outra coisa é a ação constante, né? 

 

CA - Pois é. Agora, você vai ver um detalhe nessa parte, da segunda in...invasão do Aedes aegypti 

no, no, em Salvador. Freire Fausto é chamado mais uma vez, apesar da idade, ele vai, faz um 

levantamento, faz um relatório minucioso, mais da metade da cidade já estava infestada e todas as 

áreas de saída de caminhões, navios e tudo, das viaturas, tudo ... ...havia, não havia nenhum 

controle. Ele então estabeleceu o que devia ser de controle e pediu, na época, digamos assim, 

vamos dar um exemplo, ele pediu, digamos...1200 ou 1400 pessoas pra tra...tratarem disso. 

Ofereceram metade, vieram metade, ele não aceitou, não é, já estava doente e disse que não era, 

não era...ia conseguir no máximo, com essa, com esse pessoal , o controle, mas não a erradicação. 

E o controle tinha o perigo de se espalhar. Resutado, a febre amarela se espalhou pelo Brasil todo, 

o Aedes aegypti se espalhou. Então são exemplos de que quem não tem aquela mentalidade do 

sanitarista que já, que tá vendo o problema como, como deve ser, ...vem uma falha, uma omissão 

dessa que põe a perder ... uma grande...uma grande vitória que foi a febre amarela. Agora, outro, 

outros casos de omissão...de omissão,  a gente pode citar ao longo de outras campanhas. Houve, 

realmente, durante o período do DNERu, grandes feitos, grandes ... su...sucessos fantásticos. O, o 

maior sucesso foi da malária, porque a área enorme da malária, o, o DDT, deu um efeito 

formidável, não tinha resistência nenhuma, os mosquitos e até outros insetos, morriam, eram 

eliminados facilmente com DDT, não é? E depois veio a fase da, da,  que veio consolidar a, a a 
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luta contra a malária foi da erradicação, tendo entrado nessa jogada o...a Repartição Sanitária 

Panamericana. Eu me lembro que vinha aqui (Alvarado?) , que era um, um deles que vinha, era 

até um argentino esse Alvarado e o outro era, era Arnoldo (Galbadon?), um grande malariologista 

venezuelano, Arnoldo Galbadon. Ele veio várias vezes, assistimos conferências com ele e tal, e 

ele era um dos que lutavam pela, pela erradicação. E então, com a erradicação é outro conceito, 

em vez de se fazer controle, fazia-se o que? A eliminação do mosquito alado, durante um período 

no mínimo de dois anos, com período de seis em seis meses de borrifação das paredes, porque 

nesse período não havendo transmissão, se esgota, se esgota o plasmódium, o...o...o micróbio da... 

da... da malária, o plasmódio (laveirã?), desaparece do organismo humano, que é o reservatório. E 

então, mesmo que depois não se tenha mais uma despesa de um tostão de DDT, ... ... o mosquito 

volta, mas não tem reservatório, não...pra transmitir. Então, fica só como incomodidade, mas 

não...esse mosquito fica como incomodidade. E foi o que aconteceu, uma enorme..., 100% de 

eliminação das áreas malarígenas do Brasil, na área do litoral e de, do interior de vários estados, 

São Paulo. São Paulo tem um Serviço...São Paulo, aliás fez esse Serviço só, totalmente, com 

recursos próprios. A Campanha de, de Chagas, de Malária, to...todas as Campanhas de São Paulo, 

de Tracoma, tudo com  recurso próprio, da... da... do Estado. 

 

WH - Mas São Paulo era uma coisa à parte, né? 

 

CA - É outro país. É outra, é outra riqueza. Então eles têm tudo isso. ... 

 

WH - O Ministério colaborava, entrava ou... 

 

CA - Não, ele...ele colaborava, co...colaborava em que ponto? Em... em evitar que entrassem 

doentes lá. (risos)Em tracoma, por exemplo, lutavam pra evitar que entrasse pau-de-arara com 

tracoma. E aliás, nós fomos bem sucedidos nisso, haja visto os trabalhos do Gallotti, que era o 

homem que dirigia o Serviço de Tracoma lá no...em São Paulo. Mas voltando ao negócio da 

malária. Então a malária...  

 

Fita 11 – Lado B 

 

 

WH - Então a malária... 

 

CA - Pode ir? Voltando, voltando ao negócio da malária. A malária caiu violentamente e ela 

ficou ..., ela ficou acantonada só na Região Amazônica, o que não é pouco, porque são 3 ou 4 

milhões de quilômetros quadrados de área com, com muita água, muito mosquito. Então, aí a 

Campanha ... ficou limitada a isso. E os casos, chegou uma época tão boa, que as estatísticas 

mostravam que não havia de 200 a 300 mil casos, era o máximo. 200 a 300 mil casos de malária, 

na Região Amazônica. E na época... o Rachu(?),a...a... na época anterior, desde a época do Serviço 

da malária, Rachu vinha experimentando um processo ... de botar no sal de cozinha, a cloroquina, 

para a população comer a cloroquina e eliminar o... o... o... o micróbio, o...o...o parasita. Mas 

acontece uma coisa, ... na Amazônia, o sal que tem cloroquina, o sal cloroquinado, é o sal tritu... é 

o sal refinado, e a maioria da população usa o sal grosso que não tem nada de cloroquina. Então 

não funciona, né? E...não chegou a ser uma coisa... .Agora, aconteceu uma coisa ma..., há uma 

série de coisas que vão, vêm se entrosando. Eu estava, exatamente, trabalhando nessa área do, do 
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DNERu, quando ... de 60 pra 61, eu era, eu...eu estava, eu tinha saído, não, em 60 eu trabalhei, 

trabalhei até 59 no, no Ministério e no DNERu, em 60...eu voltei, em dezembro de 60. Mas 

acontece que, houve um fato epidemiológico muito estranho. Desceu uma cepa violentíssima, de 

grande virulência, do...do germe da malária que é o falcíparo, é...é uma das formas..., a malária 

tem...tem o falcíparo, que é, que é, muito eh, virulento, é praticamente uma malária epidêmica, 

viu, porque e não...e os remédios pouco, os anti-malários, pouco adiantam mesmo. Então, 

de...desceu da Colômbia uma cepa de, de falcíparo, invadiu o...ali o, o Acre e Rondônia. ... E então, 

o número de casos cresceu muito e casos mortais. Isso criou uma celeuma tremenda, exatamente 

na época em que mudou o Ministro, pra época do Jânio Quadros, que era o Catete Pinheiro, que o 

Catete Pinheiro era um político do Pará. E então, ele arrasou com o problema, o programa do, do 

sal cloroquinado, a...achava que o sal cloroquinado não servia por que tava...não devia continuar 

estava havendo muita malária lá e o Bustamante que era o chefe da Campanha e que estava 

investido de chefia da Campanha de ... Erradicação, ele estava ... com tudo preparado já, pra 

desfechar a Campanha de Erradicação, o Bustamonte. Então ele veio numa reunião que foi 

promovida por mim, porque neste tempo eu era diretor do DNERu. ... Ele, ele nã...ele estava já 

disposto a ir embora, porque ele ia trabalhar na Oficina Sanitária Panamericana. Mas, diante 

daqueles fatos, ele, ele, ele ascendeu, ele, ele, ele teve a boa vontade de ir a essa reunião no 

Ministério da Saúde, promovida pelo Catete Pinheiro. Essa reunião..., estavam presentes o 

Ministro, ... o, o pessoal do Ponto Quatro, o diretor da Oficina Sanitária Panamericana aqui no Rio 

e uma representante do Ponto Quatro que fornecia bombas (úteis?) e fornecia DDT para, para a 

Campanha de Erradicação. Nesta hora, o Bustamante, não trouxe o relatório escrito, se dispôs a 

fazer uma, uma informação verbal, mostrando a...a...a situação epidemiológica na área oeste da 

Amazônia, Rondônia e Acre e os índices de, de...ele estava aguardando o resultado de laboratório 

desse, dessa cepa de falcíparo, que é a forma mais grave, é a terçã maligna da, da, da doen...da 

doença, não... não... do... da malária, né? É o terçã maligno. O Catete que era um, um político e 

naturalmente já tava com tudo preparado, não fez nada se não eh... demitir imediatamente, na vista 

do pessoal do Ponto Quatro, o Bustamante, não é, dizendo que assumia ele, Ministro, a Campanha 

de Erradicação e que ele estava afastado definitivamente daquele, daquele encargo de dire...de 

chefe da, apesar da erradicação tenha sido toda ela programada por ele. Como eu... 

 

WH - Eles fizeram o que ele tinha programado? 

 

CA - Não. Ele, ele tava pro...ele tinha realmente programado, quer dizer treinado... 

 

WH - Mas o que foi feito foi o que o Bustamante tinha programado no fim? 

 

CA - Não, o Bustamante estava com o pessoal programado, pra desfechar a Campanha pelo 

nordeste, treinando guardas... porque é uma... é uma outra metodologia, a parte de erradicação, é 

uma Campanha rigorosa de absoluto..., este então tem que ser ...tre..., os guardas estavam treinados 

diferentemente e tinha que ter um grupo ..., que tinha que se deslocar numa unidadeo de tempo, 

pra cobrir a área totalmente, sem deixar nenhuma casa sem ser borrifada. 

 

WH - E o que, o que foi feito no fim? 

 

CA - Nessa hora ele foi demitido. Não é? 
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CF - E não fizeram nada do que ele tinha planejado? 

 

CA - Não. A coisa...nessa hora, um detalhe. Eu como tinha levado o Bustamante e era o Diretor 

do DNERu, e o DNERu era o responsável pela Campanha, aí pedi demissão na hora, ao Cateto. 

Pedi demissão não, disse eu me demito e saio com o Dr. Bustamante, porque o Sr. não ouviu as 

razões que ele tinha. O Catete não ouviu as razões do Bustamante, porque ele tinha outros 

interesses. Inclusive já tava tudo programado, já tinha até a Globo, deram notícia instantânea e não 

houve, não se tratou de nada sob o ponto de vista técnico, foi só pra demitir. O pessoal do Ponto 

Quatro ficou olhando assim e foi embora. Aqueles...os gringos todos, lá do Ponto Quatro, foram 

embora.(ri) 

 

WH - Não entenderam nada. 

 

CA - Eles entenderam que desfeitiaram um... um técnico de Saúde. Então, Bustamante ficou ... 

fora, eu fui pra... saí do Ministério, fui pro DNERu, porque era ali perto, escrevi um ofício, eh, 

confirmando a minha saída e fiquei lá esperando um, um novo diretor. Aí, aí tem muita coisa que 

não convém nem, nem referir. Houve essa...passei dias lá, houve uma série...curiosíssima, era uma 

espécie de velório, o pessoal ia lá e tal ... (risos) 

 

WH - Mas o Sr. não...não aceitava a sua carta, mas também continua lá? 

 

CA - Eu? Não...eu, eu enc... mandei um ofício, não foi nem carta. 

 

WH - Mas não obteve resposta, o Sr. não foi demitido na hora nem nada, ficou lá? 

 

CA - Não, a... Não. Não! Não, eu não...eu não era demitido, tinha que ser aceito o pedido de 

demissão. 

 

WH - E eles não...não tinham aceitado? 

 

CA - Não. Veio aqui um amigo meu, que foi o responsável pela minha ida pro DNERu, que foi o 

Dr. Bichat(?)... 

 

WH - ... de Almeida Rodrigues. 

 

CA - ...de Almeida Rodrigues. Aqui nessa casa, aqui nessa sala, de noite, pediu pra eu voltar. 

Aquilo não tinha nada que ver com, com Bustamante, era só com Bustamante, não era comigo. 

(risos) Eu digo: "Tenha paciência, agora não dá." Porque é...é...é uma coisa que não podia ser feita 

né? Então, eu me afastei. 

 

WH - Aí o Sr. foi..., aceitaram o seu pedido? 

 

CA - Aí eu fui me embora. Fui sabe pra onde? Pra Escola de Saúde. Tem sempre u...uma... 

 

WH - Mas, Dr. Celso, e...essa história é interessante, né, porque a gente tava falando da coisa da 

política e...técnica, né? 
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CA - É. É... 

 

WH - Técnica e política, né, que era o ... 

 

CA - É. Eu, eu estou contando essas coisas assim como...é conversa pura. (ri) 

 

WH - É ótimo, mas a gente vai voltar a elas depois. Mas eu achei interessante como é que o Sr. 

pegou esse caso, né,.. 

 

CA - É. 

 

WH - Pra mostrar como a, a visão técnica de um sanitarista é capaz de prever... 

 

CA - É. 

 

WH - Né? Ele tem todo um aspecto técnico, que normalmente o Sr. diz, os políticos não fazem 

conta, né? 

 

CA - Não aceitam. O... quando um político aceita, muito bem e quando não aceita, é um fracasso 

total. 

 

WH - Aí acontece o problema. 

 

CA - Acontece isso. Ou omissões ou então, uma, uma mudança radical na Direção da, da 

Campanha. 

 

WH - Quer dizer, o senhor então concorda com, com a idéia de que, é...a visão técnica é 

fundamental na área de saúde, a saúde realmente não tem que se misturar com política, no sentido 

de política partidária, que o senhor. ...? 

 

CA - Não. A visão, a visão técnica é a única. Não tem outra. A...na parte de sa...saúde pública tem 

a parte política, nas altas esferas. Digamos, nós vamos fazer que política pra , para...para campanha 

de esquistossomose? Tratamento de doentes? Melhorias de, de, de ... saneamento básico? Isso aí 

é política. Qual é a diretriz que nós vamos tomar? 

 

WH - É. Prioridades...diretrizes... 

 

CA - As prioridades. Isso aí, agora na execução de, de, de determinadas é...metas, de determinados 

programas já estabelecidos, equacionados e que já deram resultado e que a gente já tem aquilo 

comprovadamente, eh...seguramente documentado de que vai funcionar bem, vai dar resul...ah, 

então não, não tem acordo. Aí tem que ser dada carta branca ao técnico de experiência e de 

comprovada experiência anterior.  

 

WH - E isso tudo era debatido nos, no curso, ele...já voltando pro curso que o senhor tava fazendo 

nessa época? 
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CA - Não. Isso aí era mais debatido já no atrito das circunstâncias com os diretores. 

 

WH - É. Claro. 

 

CA - Essas coisas eram de... Por exemplo, e... essa questão eu debati muito com o novo diretor da 

Divisão de Profilaxia que era o Germano Sinval Faria. Eu digo: "Ou você manda fazer essa 

vigilância entomológica ou eles vão, vai entrar o aegypti." Isso em 64 ... entrou comprovadamente 

em 67. 

 

WH - Quer dizer, isso era uma coisa do cotidiano mesmo do sanitarista, né?... 

 

CA - Era, mas aí a gente discutia isso. 

 

WH - ..Da vida, do trabalho, de execução dos serviços era.. 

 

CA - É. Eu me lembro bem, que existia, apesar dele ser um bom malariologista, o Sinval Fa...Faria, 

era Germano, ele dizia: "Ora, eu tendo uma vacina 100% eficaz como a febre amarela, se houver 

um surto eu imediatamente...", eu digo: "Mas, Germano, tenha paciência, se aparecer um surto, 

por exemplo, em São Paulo ... você vai ter uma dificuldade danada pra, pra debater isso lá". Não 

é? Porque a garantia, a garantia de não ter o surto em São Paulo, é não se transportar um doente 

em fase virêmica para a capital. Porque muitas vezes o sujeito adoece, por exemplo, em Rondônia, 

no Acre ou no Amazonas e pode pegar um avião, vir numa fase de incubação ou já vir já com 

doença e nessa fase de, de, de, de circulação de vírus no sangue, se tiver o Aedes aegyptis al, 

já...batata, vai ter uma, uma transmissão. Não tem que, não tem...é, é, é matemático. Se tiver na 

fase de viremia, bateu o Aedes aegyptis, ele transmite pro homem, para o homem sadio. E aí então, 

se, se trans...se existe infestação do aedes na cidade, vai ter um surto. Agora, voltando agora pra 

malária. A malária foi um êxito espetacular. Então, varreu a malária, tirou a malária..., de enormes 

áreas do Brasil, que depois, aqui...ou acolá é que aparecia um surto. Por que? Vinda de pessoas 

que saíam lá da área malarígena do Amazonas e vinham pra São Paulo, vinham pra Minas, vinham 

pro Estado do Rio. Aqui mesmo nós pegamos pessoas, depois vinha a...a estrutura é boa e então 

facilmente ... se faz um inquérito epidemiológico e verifica que foi gente que veio de fora, trazendo 

o, o laveirã no, no sangue e, e encontrando aqui o, o transmissor, aí explode. Nesta hora faz-se o 

bloqueio. Não é? É uma...é uma ação de trabalho pra liquidar os, os transmissores, é..., em curto 

prazo. E, e tratar os elementos que tenham sangue positivo, não é, os doentes. Aí então, a...a... fica 

jugulada...aquele surto, é fácil de, de acabar. Isso ocorreu várias vezes em São Paulo, em Minas... 

é detectado malária que vem..., houve um     caso aí, do indivíduo adoecer, ter o primeiro acesso 

dentro do caminhão. Daqueles caminhoneiros que vinham e tavam tremendo, quando chegou na 

cidade era, era malária. Então é que se trata. Não...não há mais...hoje a malária, tá reduzida à área 

do Paralelo Treze, pra cima até o zero, até o Amazonas, até a zo...a...a parte mais meridional da, 

da, da doença, da endemia, é o Paralelo Treze, que é...é a área amazônica. Abaixo da área 

amazônica, a malária foi praticamente, extinta. Porque...e hoje com os ricos disponíveis, 

facilmente se debela o surto. E...esse é o exemplo de uma grande vitória do Serviço de Malária, 

com a anterior da, malária do nordeste. O outro era de peste, peste também, porque a peste não 

tinha conhecimento da parte de epidemiologia e hoje sabe toda a epidemiologia, sabe os roedores, 

os vetores, as áreas ... e a maneira, principalmente, a maneira de se combater à peste hoje, não é 
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esperar que haja uma denúncia de caso humano, é fazer o controle na enzootia, no, nos roedores, 

nos roedores. Agora,... 

 

WH - E isso foi, todo esse trabalho foi... 

 

CA - E isso foi tudo de agora. De 60...de 41 pra cá. Foi de 41 pra cá. 

 

WH - É. Com o serviço, né? 

 

CA - E particularmente, de 50 pra cá, a parte de pesquisa de roedores. Roedores e pulgas, né? 

 

WH - Agora, Dr. Celso, o, o Sr. que tá falando aqui toda essa, nos dando uma aula de saúde pública, 

o Sr. quando foi fazer esse curso já tinha toda essa prática, né, de ...quase dez...quinze anos, né, 

trabalhando com saúde pública? 

 

CA - Ah, já. Já. 

 

WH - E o Sr. foi fazer o Curso de, de Manguinhos, né, e normalmente o caminho mais natural, né, 

a gente vendo, né, são pessoas que recém acabam de se formar, querem tentar a área de saúde e 

vão fazer esse curso. Não é? O Sr. não, já tinha quinze anos...? 

 

CA - Já, eu comecei em 38, fui até 46. 

 

WH - Pois é. 

 

CA - Agora, em 38, em 43, eu fiz o primeiro Curso de Peste. 

 

WH - Mas o Sr. se formou em 34, né?   

 

CA - É. 

 

WH - Quer dizer, o Sr. se formou em 34, entrou na área da saúde pública por...pelo caminho da 

peste, né? 

 

CA - Foi. 

 

WH - E foi fazer esse curso em 46, né? 

 

CA - 46. 

 

WH - Quer dizer, já com uma gama de..., o Sr. tem uma trajetória meio particular nesse sentido, 

não é? 

 

CA - Mas acontece uma coisa que eu (tosse ao fundo) ... não é..., eu acho e vou dizer, eu tive uma 

influência muito grande de um, de um colega meu que era sanitarista, que era Vicente Ferrer. Ele 

trabalhava na peste, lá em Garanhuns, quando eu comecei a trabalhar. Ele passou pra ser professor 
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e fez concurso pra... de Higiene e eu tinha muita intimidade com ele e debatia muito programa de 

saúde pública. Isso influi nessa visão de, de saúde pública foi se ampliando, em peste, o...o início 

foi com ele, o início foi com Vicente Ferrer, lá em Garanhuns, eu usava o laboratório do Posto que 

ele se... que ele dirigia e nós conversávamos e eu levava lâminas e ele via as lâminas. Tu...tudo 

isso é importante, às vezes um detalhe mínimo, ele disse: "Essa lâmina é a primeira que você... 

que eu vejo de um roedor silvestre", era um coelho. Daí surgem ... 

 

CF - Vai despertando, né? 

 

CA - Vai despertando a...a, uma série de... de discussões em torno desse assunto. Não é? A mesma 

coisa aconteceu com o tracoma, eu antes eu via tracoma como? No campo. Eu via nos Postos de 

Tracoma, pelo... 

 

WH - Isso antes do Sr. pensar em trabalhar em tracoma? 

 

CA - Muito antes de tracoma. Eu...eu tava vendo tracoma no posto, quando eu passava no Posto 

de Saúde, no Posto de Tracoma, de...de Exú, de Vitória, do Buique, isso é um Posto lá de 

Pernambuco de... de Crato. Eu ia ver por uma curiosidade. E depois era uma visita entre um colega 

que trabalhava em saúde pública. Quantas vezes eu vi Tasso Ulísses de Carvalho operar triquíase 

e entrópio. Tirar aqueles mosquitos da, da... da conjuntiva de menino... menino... menino com 

tracoma. Eu vi menino novinho, de dois , três anos, com tracoma, lá em Exú. Não é? Quer dizer, 

aí eu já fui...tomando conhecimento dessa parte de, de... de tracoma, né? Então, essas, essas visitas 

e esse intercâmbio entre os colegas, fizeram com que eu já tivesse uma certa visão. Quando em 41 

chegou o Pinotti, ele foi sabe aonde? Ele desceu em Maceió. Porque eu era que tinha o maior 

conhecimento de peste. Na época tava havendo peste lá em Alagoas, nos focos de Palmeiras dos 

Índios, de... Viçosa, de Quebrangulo e ... e logo em seguida Águas Belas. Ele foi direto lá. Por 

que? Ele queria conhecer aquilo, ele nunca tinha visto peste, ele não era de peste, ele era de malária. 

Ele não sabia nada de peste, o Pinotti. Mas foi nomeado diretor. Por que? Questão política. Ele era 

da malária, tinha ligações com o pessoal de Vargas, através de Alzirinha. Alzirinha..., como era o 

nome do marido dela? 

 

WH e CF - Amaral Peixoto? 

 

CA - Amaral Peixoto. Pois é, Amaral. Então, tinha um médico na Bel Vargas, que era o diretor da 

Malária, que foi o primeiro diretor, do Serviço e era gaúcho, gente também do lado de Getúlio. Eu 

não sei detalhes, mas eu sei que ele passou de ... setembro ...de 41, quando ele veio pro Serviço de 

Peste, até ...uns meses de 42, e saiu, aí passou pra Malária. 

 

WH - Foi aí que entrou o Almir, né? 

 

CA - Aí entrou o Almir, que tinha chegado também da ...da, antes do... Estados Unidos. Mas 

quando ele foi pra Maceió ... 

 

WH - Ele foi ... 

 



 
 

195 

 

CA - ...eu me encarreguei de mostrar todos os focos de peste em atividade na época, desde Alagoas 

até a Serra da Ibiapava(?). 

 

WH - É. E foi essa experiência, Dr. Celso, que... 

 

CA - E ele aí viu, eu mostrava não só peste, como mostrava negócio de tracoma, quando passava 

num, num, num Posto daqueles, ele viu lá em Exú, ele...ele viu coisas, porque nós visitávamos os 

postos e tal, então ele como diretor geral do, do Departamento do...do Serviço de Peste, o diretor 

geral, então ele mostrava, os colegas recebiam e tal e aquela ... , e...essa visita foi muito longa, ele 

a mim conheceu, por isso foi que ele me chamou...pro Serviço. 

 

WH - E foi essa experiência, Dr. Celso, que foi valiosíssima quando o Sr. fez esse Curso de Peste, 

né? Que o Sr. também... 

 

CA - Curso de Peste? Ah, é...eu já tava no ..., já, é. 

 

WH - Já no Serviço Nacional de Peste, né? E no ..., nesse Curso do IOC. Como é que, como é 

que ... 

 

CA - No curso de que? 

 

WH - Nesse Curso que o Sr. fez de Saúde Pública... 

 

CA - Sim. 

 

WH - ...que era no Departamento Nacional de Saúde e no ...e no IOC, né? O Sr. já tinha, era isso 

que eu tava lhe perguntando, o Sr. já tinha quinze anos de carreira... 

 

CA - Já. 

 

WH - ...na Saúde Pública, né? Quer dizer, esse, essa, essa...essa carreira que o Sr. tinha, como 

foi ..., como o Sr. ... se citou dentro desse curso, com esse currículo que o Sr. tinha já?  

 

CA - Bom, ... ninguém se considerava sanitarista se não tivesse o Curso de Saúde Pública. Isso já 

era da, da...da idéia de todo aquele grupo. Naquela época, fizemos o Curso: Ernani Braga... , não 

é? Eu...Ernani fez um ano antes de mim, né, e vários outros colegas lá da malária mesmo, o Lúcio 

veio. E então, nós tínhamos interesse em fazer o Curso de Saúde Pública. Eu lutei, eu gostava de 

saúde pública, eu já estava totalmente ...é... 

 

WH - Decidido. 

 

CA - Decidido e apaixonado pela saúde pública. Né? Perdi aquela vez de, de fazer o negócio da 

viagem pra lá, pra estudar o negócio dos roedores, mas fiquei, não é, entusiasmado com a saúde 

pública. Então, eu quis fazer esse curso e Almir então, me botou em 46. Eu, do curso, do pessoal 

de Peste, eu fui o primeiro talvez, acho que fui o primeiro pra vir fazer o Curso de Saúde. Depois, 

todos os demais foram indo, ano a ano, fo...fo...foram sendo chamados. 
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CF - (??) 

 

CF - Porque, Dr. Celso, eu queri...o que eu queria lhe perguntar também era o seguinte, todos os 

seus colegas, alunos na época desse curso, tinham a sua experiência, a sua trajetória em saúde 

pública ou era gente que tava começando também? 

 

CA - Não. A, na parte de saúde pública, tinham já experiência porque todos eram de Serviços. 

 

WH - Todos vinham indicados, já... 

 

CA - Todos vinham já, e...era uma, uma, uma idéia de, de formar sanitaristas em todo aquele grupo 

que estava no, no...nos Serviços Nacionais. Então, veio gente de Lepra, veio gente de Malária, 

veio gente de toda ... 

 

WH - É, isso é interessante porque o Dr., o Dr. Almir eu acho que fez esse curso na década de 30 

ainda, talvez uns dez anos antes ... 

 

CA - Não. 

 

WH - Não é? 

 

CA - Não, ele fez, ele fez em 35, (tosse ao fundo) 36. 

 

WH - Pois é, dez anos antes de que o Sr. 

 

CA - Ah, sim. Mas e... em 36 ... 

 

WH - O Dr. Almir. 

 

CA - ...o Almir fez. Não é? Aqui em Manguinhos. Ele, Scorzelli, Mário Magalhães, esse grupo. 

E, depois, o Bica, depois o Bica, depois o Bica foi pra América, depois Almir foi pra América... 

 

WH - É, mas deixa eu terminar o que eu ia lhe dizer que, quando ele fez esse curso...  

 

CA - Sei... 

 

WH - ...pelo menos a impressão que eu tive, é que esse curso era uma porta de entrada pra saúde 

pública, né? 

 

CA - A...ah... 

 

WH - Pessoas que não tinham trabalho ainda, que...  

 

CF - Tavam começando o curso ... 
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CA - Mas vou dar, vou lhe dar uma explicação. O grupo ... 

 

WH - E o Sr. tá me dando uma explicação diferente já ... 

 

CA - ...o grupo do DNS...entrava, e... eles exigiam o Curso de Saúde Pública. 

 

CF - No início da carreira? 

 

CA - Era no início da carreira. O DNS exigia o Curso de Saú... Eu entrei antes, não para o DNS, 

eu entrei pras Delegacias como médico auxiliar de peste, fiz o Curso de Peste, de especialização 

de Peste. Mas pra chegar a ser sanitarista tinha que fazer o curso. 

 

CF - Ah, aí...aí o Sr. tinha que fazer o curso. 

 

CA - Aí então entrei ... Tinha que fazer o Curso de Saúde Pública. E aí vim pra aqui pro Rio e fiz 

o curso...de Manguinhos. 

 

WH - Ah, entendi. Quer dizer, além da formação, da coisa da formação, também...  

 

CA - Não importa. 

 

WH - ...pra ter uma carreira dentro da saúde, tinha que ter...  

 

CA - É pra fazer a carreira de saúde, de sanitarista. Tanto que a minha classificação pra, pro salário, 

é mé...médico-sanitarista. 

 

CF - Hum hum. É o, é o dedo do Barros Barreto aí. 

 

CA - Foi o dedo do Barros Barreto. E tem mais, outro dedo, né, era o tempo integral. Que no 

regimento, no regulamento do DNS, está estabelecido lá na, eu tenho o decreto porque não há, a 

gente não pode ter tudo na cabeça, né? Mas eu tenho o decreto que con... que determinava uma 

gratificação de acordo com o tempo de, de atividades para os médicos-sanitaristas. E então, eu 

recebia o que tivesse...dez anos, recebia, parece que, 50, 60, 8... 80% e 100% mais de quinze anos. 

Eu já tinha mais de quinze anos, passei a receber 100% da, da, da...do salário, não é, pra ter 

dedicação exclusiva. Também não podia ensinar, não..., ensinava de graça. Que ensinei várias 

vezes, na parte de Curso de Endemias, era, era sem receber um tostão. Por exemplo, eu fiz uma 

coisa que foi só feita uma vez, que deu uma enorme informação de saúde pública ao grupo de 

saúde pública na época do Blois. Blois foi diretor do, da Escola de Saúde durante algum tempo. E 

eu tava dando Curso de Saúde pro, pra... 

 

CF - O Edmar, Edmar Terra Blois, não é isso? 

 

CA - Edmar Terra Blois. É, ele foi diretor. Ele sucedeu A... Aquiles Scorzelli. E nessa época eu já 

vinha trabalhando lá com Aquiles porque eu era, porque eu tava na Escola de Saúde com o Mário, 

Magalhães, né? Mário era parte de, da cadeira Sócio-Econômico. Bom, então entra o Blois e eu 

sugeri que pra a turma ter um conhecimento não puramente teórico, de endemias, que se fizesse 



 
 

198 

 

um Seminário Itinerante de Endemias no Nordeste. E eu levei o grupo de saúde pública pra viajar 

pelo Nordeste. Saí da Bahia e terminei no Ceará. Mostrando àquela turma toda, viram tudo 

encantados, viram como se trabalhava em peste. Vou dar um exemplo do, do que se fez com, com 

esse pessoal. Quando eu cheguei..., né, em Feira de Santana, que era um..., um distrito da 

Circunscrição Bahia, eu então levei o grupo pra fazer uma aula prática sobre Doença de Chagas, 

num município próximo de Feira, chamado São Felipe. Se trabalhava muito bem ali, e eu sabia 

que se trabalhava, porque era uma área muito infestada de...de um triatoma, (plansores megistrus), 

que era um besouro, um triatoma grande. E nessa época, nós trabalhávamos através do Gonçalo 

Muniz, era um dos Centros de Pesquisa ligado ao..., e o médico de lá era muito meu camarada, era 

Ítalo Sherlock, tinha esse nome, mas era pau de arara, (risos) Ítalo Sherlock. Pois bem. Aí levei 

esse, esse grupo de, de médicos de Saúde Pública, inclusive tinha duas médicas, duas moças 

toparam muito bem a viagem toda. Levei pra lá pra São Felipe. Eu digo: "Vocês vão fazer o que 

deve fazer pra se conhecer Chagas, procurar na zona rural, no município, que eu sei que tem muito 

Chagas, que era São Felipe, o barbeiro". O que é que vocês vão fazer? Procurar primeiro, fezes de 

barbeiro na parede, ovos de barbeiros na parede ou no...nos interstícios da, das casas de barro e 

procurar a casca de barbeiro, as úvias, aquela casca, porque o barbeiro nas..., o ovo depois de 

eclodir, e... ele nasce a ninfazinha. Essa ninfa passa por cinco estágios. Então ela vai crescendo...e 

chega num... aí cai a casca e cai a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, aí vem o inseto adulto, 

aí já é o adulto. Então, procurar as cascas pra ver se encontra e se não encontrar nada, tem de se 

procurar o inseto adulto. E se não tiver o inseto adulto, leva uma piriza pra desalojar. É... é um, 

um bicho, é um, um (insetífolo), a gente levava uma bomba de piriza pra desalojar. Porque eu 

queria mostrar a eles era isso. Era ele ver tudo numa só visita. Das fezes ao ovo, à... às úvias, à...às 

ninfas até o inseto adulto. 

 

WH - Mas aí o Sr. fazia isso de... 

 

CA - Ah...do, o dia todo. 

 

WH - De graça também, né?... 

 

CA - Tudo de graça. É. Tudo de graça. 

 

WH - Quer dizer, o Sr. tava dizendo isso, que não podia dar aula, tinha tempo integral... 

 

CA - Não, mas, mas aí era um prazer... 

 

WH - Claro, né? 

 

CA - É. A gente fazer isso.  

 

WH - Formação de novos sanitaristas. 

 

CA - Era...eu aí cheguei com aquele besouro, aquele ba...barbeirão. No outro dia espreme o 

barbeiro pra ver se tava infectado. Por que? Porque teoricamente ele sabe que, varia a, a infecção 

do barbeiro de acordo com a espécie. Têm barbeiros que têm uma infecção altíssima, natural, em 

condições naturais, que é o infestans. Já o outro, que é esse barbeiro que é um pouco silvestre e já 
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mais doméstico, que é o triatoma, o (plansores megistrus) já tem um pouco mais baixo. Já o 

maculata, o brasiliensis, tem uma, uma...uma infecção menor, o grau de infecção é menor. Então 

eles tinham que verificar se aqueles estavam infectados, se tinha algum infectado. E mais, eles 

tinham... eles sabiam porque a gente informava através dos boletins, que havia uma variação da 

densidade de barbeiro na área. Medida de que jeito? Pela infestação nas casas. Então, a turma via 

isso em condições naturais, vendo todos os exemplos que a gente ia dando, vendo ali o, o índice... 

 

CF - Na prática, né? 

 

CA - ...o índice predial, quer dizer, a, a, a, a porcentagem de barbeiro por prédio, o índice de 

infecção natural, tudo...  
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Data: 04/05/1994 

 

 

Fita 12 – Lado A 

 

 

WH - Pode ir. 

 

CA - Então, continuando, esse grupo que fez esse primeiro Seminário Itinerante sobre Endemias, 

viu tudo isso. Viu a parte de Chagas, viu a parte de esquistosomose, levei ele a Pontezinha, onde 

tinha trabalhos interessantes de Frederico Simões Barbosa, lá...lá em Pernambuco, ali perto de 

Recife. Depois, fui à Triunfo, fui à Caruarú, mostrar peste. Eles viram lá em Triunfo, não é? Fomos 

à...à Paraíba. Mostramos coisas interessantes sobre ... sobre Educação Sanitária, também. Enfim, 

foi uma coisa muito interessante essa experiência de... de fazer um itinerário...itinerário, ô... 

itinerário (ri), um Seminário Itinerante sobre Saúde Pública, não é? Então, você veja, muita coisa 

de Saúde Pública, nasce na gente ..., ou...a gente fica inspirado, pela, pelos problemas que vão 

en..., que vai encontrando, não é? Muita coisa de peste, a criatividade que a gente teve no, no 

Serviço de Peste, foi o fruto das dificuldades que a gente ia encontrando. Não era ali de livro não. 

E...era, era, era o que ia encontrando... 

 

CF - Na prática, né? 

 

CA - É. Exatamente. A experiência, a prática adquirida na experiência de vida, essa é que, é que é 

importantíssima pra saúde pública. E cada vez mais, se vence uma dificuldade, mais um verdadeiro 

sanitarista fica engajado no problema, não sai, não é? E então... nós estávamos na questão da, da 

escola, né? (campainha) 

 

WH - A gente volta num ...  

 

 

Fita 12 – Lado B 

 

 

WH - Bom, hoje é a sexta entrevista com o Dr. Celso Arcoverde de Freitas, e é dia 4 de maio de 

1994. É... Dr. Celso, a gente tinha feito na... na última entrevista falado um pouco, bastante aliás, 

do seu curso no IOC, né, que o Sr. fez em 1947. E o Sr. mencionou na entrevista passada, que o 

Sr. chegou no Rio em 1945 pra fazer o vestibular, né? Aí eu fiquei ... com vontade de lhe perguntar, 

né, ... como é que o Sr. se sentiu no Rio, nessa época e a gente podia falar um pouco dessa época, 

pensando na questão política, né? A queda do Vargas, como é que o Sr. via o Governo Vargas, a 

queda do Vargas, e o Sr. tando lá no Rio, né, e que era o centro do poder administrativo na época, 

falar um pouco dessas questões do período. 

 

CA - Eu não tenho boa memória política não, viu. (ri) Pra... para política não. Em todo caso, eu 

me lembro que 45 foi uma época de grande efervescência, foi a época da....redemocratização. Não 

é? Ge... o....o Getúlio, que vinha... com toda aquela coisa discricionária, era poder absoluto, era 

desde a Revolução desde a...de 30. Em 45, a... abriu para uma eleição. ... 
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WH - Isso se sentia antes... 

 

CA - E o...e o PSD...PDS, PSD era um grande partido do... do... do Agamenom Magalhães, que 

eu me lembro porque ele era de Pernambuco. Do... do... de Santa Catarina, que chamavam Barriga 

Verde, naquela época era o pessoal de Santa Catarina, era o .... , me esqueço agora o nome, Nereu 

Ramos, Nereu Ramos ,era Barriga Verde. Não é? E ... 

 

WH - Barriga Verde? Que Barriga Verde? 

 

CA - É...é um apelido que deram, que davam ao grupo. Não é? Então, nessa época, foi a Campanha 

em que eh, lançaram o, o Brigadeiro, né? Se não me engano, é, o Brigadeiro Eduardo Gomes pra 

Presidente. E o Getúlio apoiou, lançou e apoiou e venceu o Dutra que foi o Ministro da Guerra 

dele.  

 

WH - Hum hum. Mas antes ... 

 

CA - Então o Dutra foi quem, foi o eleito, na época. 

 

WH - E o Sr. votou nessa época? 

 

CA - Eu votei em todas as épocas. Até hoje estou votando. É que sempre... 

 

WH - (??)E o Sr. se lembra em quem votou? No Dutra, no Brigadeiro... 

 

CA - ...sempre perco. Quando, quando eu voto, eu vo... eu votei...na época não foi no Dutra não. 

Era, era...no elemento contrário, que não é...que o Dutra significava a, a continuidade da... . Mas... 

 

WH - E o Sr. não tava satisfeito? 

 

CA - Não estava. Então, o negócio foi esse. Era Juarez Távora também parece que entrou disso, 

(tosse ao fundo) um deles. Agora, em 46..., em 46 o Dutra entrou e trouxe algumas difi..., a... 

muitas dificuldades pra nós sanitaristas. Porque aí, achatou o nosso salário, principalmente pra nós 

porque nós não fazíamos outros empregos, nós não tínhamos outra, outra fonte de subsistência 

senão o salário. 

 

WH - Era tempo integral mesmo? 

 

CA - Porque era tempo integral e dedicação exclusiva, não podia nem ensinar, só podia ensinar de 

graça. Como, como nós fazíamos, né? Mas, nessa época, é nós...eu, nós estávamos muito 

assoberbados com os problemas de estudo, nós no...nos preocupávamos muito com o curso que 

es..., com o Curso de Saúde Pública que estava sendo feito e mui...e se levava muito a sério esse 

Curso. Eu não sei se já re...já disse isso, que é, nós, os colegas do curso, brigávamos por décimos 

na nota, porque aquilo in... influía para a classificação final.  

 

WH - Quer dizer, só os que tirassem uma nota "x" entrariam? 
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CA - É, só...é, quem não estivesse bem preparado, não fizesse as suas provas, às vezes com a parte 

prática, não faltasse, porque era a... a... era obrigatório a frequência. Porque o Curso não era só pra 

tirar título não, era pra aprender e pra depois exe..., agora, os que já tinham experiência anterior, 

levavam vantagem, foi o nosso caso. Eu já vinha com experiência nas Campanhas de Peste, 

Tracoma e tudo, desde 1938 pra cá, então em 46 ... . Bom, mas voltando ao caso político, a única 

coisa importante, que eu me recordo, foi um tiroteio que eu estava na... na... no... no...na Cinelândia 

e Prestes, (ri) Carlos Prestes, tava lá. Houve... houve um tiroteio e eu, eu estava lá assistindo 

aquel...o, o...o...comício e foi meio perigoso, né? Ne...nessa época, o Dutra resolveu fechar o 

Partido Comunista, caçou o pessoal todo. Eu recordo muito bem disso. A...a...a, o ponto de partida 

foi esse tiroteio na Cinelândia. Eu estava na porta da Radional ali perto do Tribunal de Justiça, que 

e... que existia ali antigamente, quando pipocou o negócio.  

 

WH - Mas o Sr., Dr. Celso, o Sr. falou que não...não votou no Dutra? O Sr. tinha alguma..., 

politicamente falando...? 

 

CA - Não...eu não...não era, não era... 

 

WH - ...algum desentendimento com o Governo Vargas, algum... o Sr. via algum problema...? 

 

CA - Naquela época, naquela época, nós estávamos influenciados pelo seguinte, porque Vargas já 

estava demorando demais. E nós fomos envolvidos pela Campanha de Remo...Redemocratização. 

Não é? Todos nós fomos envolvidos pela Campanha de Re, Redemocratização. Apesar, de eu ter 

parentes políticos que eram do PSD, mas eu nunca entrei nessa parte. O meu, o meu negócio, foi 

exclusivamente o trabalho de saúde pública. Desde o princípio até o fim. 

 

WH - Quer dizer, depois daquela experiência com o PRP, né? O Sr. nunca mais se filiou a nenhum 

partido...?(risos) 

 

CA - Ah... Aquela experiência foi muito engraçada(ri), foi em São Paulo.  

 

WH - Pois é... Eu sei o Sr. já contou. (ri) 

 

CA - É...se...sempre o pessoal me atraindo, mas eu... 

 

WH - Mas aí o Sr. nunca mais se filiou a nenhum partido, teve atividade política...? 

 

CA - Não, não. De jeito nenhum. A única, a única que houve, foi aquela de São Paulo. 

 

WH - Foi aquela experiência? 

 

CA - Em 1936. 

 

WH - O Sr. não gostou muito não? (risos) 
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CA - Quanto tempo...quanto tempo. ... Agora, o ano de 46 foi totalmente dedicado à, à Saúde 

Pública, a esse Curso de Saúde Pública. Curso muito bom, diga-se de passagem, ... e voltei em 

janeiro, primeiros dias de janeiro, os...os últimos dias de, de dezembro. 

 

WH - De 46? 

 

CA - De 46. Porque o curso terminou no dia 23 de dezembro. 

 

WH - Aí o Sr. voltou pra... Re... 

 

CA - Aí eu nesse mesmo dia saí pra Maceió, onde tava a minha mulher. 

 

WH - Ah... 

 

CA - Fui conhecer o meu filho que tinha nascido em setembro. Naquela época era assim, eu nem 

pude acompanhar de perto (ri) o nascimento do filho, foi em Maceió, eu continuei aqui... 

 

WH - Era o seu primeiro filho? 

 

CA - Era o segundo. 

 

WH - O segundo. 

 

CA - O segundo. 

 

CF - Mas quando o Sr. veio, a D. Flora não veio com o Sr. pra fazer o curso, ela ficou lá? 

 

CA - Ela veio, mas havia dificuldade, eu nem sei se vale a pena dizer isso. Por exemplo, a gente 

ganhava muito pouco, e eu não podia me sustentar, a mim e a minha mulher e ela já com a 

meninazinha, que era a Zaila. Não é? Eu aí, mandei pra Maceió de novo. O pai, obstetra e tudo, 

cuidou da, da ges..., do resto, do fim da gestação. Nasceu a criança em setembro e só em dezembro 

eu fui conhecer. Era assim. Não havia essa facilidade de estar viajando não. 

 

CF - O Sr. ficou aqui porque precisava terminar o curso, né? 

 

CA - Precisava terminar o curso. Terminei, no dia 23 de dezembro, viajei. E aí então, diga-se de 

passagem, que esse curso foi muito bom com um período de treinamento lá em Petrópolis, quando 

a gente via o trabalho das enfermeiras de saúde pública e das visitadoras, diga-se de passagem. 

Não é? Esse, esse Centro de Saúde modelo lá em... 

 

CF - Em Petrópolis. 

 

CA - ...Petrópolis,...não é, ...fazia o que havia de melhor para a saúde pública urbana. Porque ali a 

gente pode fazer uma diferença bem nítida, porque a gente trabalhava em saúde rural, mas vi como 

se trabalhava na saúde urbana. E o...a atividade das enfermeiras de alto padrão que eram... treina, 

treinada não, que estudava aqui na Ana Nery e também de uma auxiliar importante que era as 
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visitadoras. Não é? E como funcionava aquele grupo, grandes auxiliares, não há médico de saúde 

pública que não possa trabalhar em zona urbana, com a visitadora e com a enfermeira de saúde 

pública. Então elas...é...faziam a parte de acompanhamento, não é? A...os ambulatórios, vamos dar 

um exemplo concreto, os ambulatórios, por exemplo, de, de pediatria e de ... de gestantes, elas 

faziam...eram feitas as fichas, era tudo a..., a gestante era fichada e havia um acompanhamento do 

caso, não é, inclusive, eh...eh, o pré-natal, esse...se fazia um pré-natal da... da melhor maneira 

possível. E depois o acompanhamento também da criança, do infante, não é... do infante que não 

fala durante um ano, (ri) recebe as, as...imunizações, recebiam as imunizações, a princípio era, 

naquela época era uma..., não era uma propriamente uma novidade, mas sistematicamente se fazia 

o BCG, ainda por via bucal, depois que é se passou a intradérmica e ... depois as vacinas tríplices, 

né, eh...eh..., de pertussis, eh...de coqueluche, difteria e tétano, eram...eram...as...era... 

sistematicamente fazia-se isso. Agora, o interessante desse trabalho de...de acompanhamento, era 

verificar os comunicantes de... de doenças transmissíveis nas casas, na...nas famílias, porque a 

unidade aí era a família que ela estava sendo protegida, né? Então, o...o Centro Saúde Modelo, lá 

de Petrópolis, tinha fichado toda área e a distribuição das...do, da...da...dos técnicos de saúde, para 

atender a área a que estava afeta a sua atividade. Esse, esse treinamento, foi a última fase prática, 

que nós fizemos no Curso de Saúde. Eu... eu me recordo que na entrevista anterior, eu falei nas 

aulas práticas e nos relatórios que nós fazíamos, as visitas às fábricas... 

 

CF - Falou ...falou. 

 

CA - ...de, é..., o diagnóstico que nós fazíamos, a....é... detectando as ações de...as intoxicações... 

que os operários poderiam obter, né, e depois indicando soluções, eh...sugerindo soluções. Várias 

casas, Bordalo, e...fábricas como aquela da estamparia, da Colombo e tal. Tudo isso nós 

visitávamos aqui e depois apresentávamos as, as nossas sugestões práticas. 

 

CF - Dr. Celso, eh...o Sr. tá falando que no caso essa... esse... esse estágio, né, nesse...ne...nesse 

Centro de Saúde de Petrópolis, ... 

 

CA - Sim. 

 

CF - ...foi importante pra, pro Sr. conhecer mais de perto, uma experiência de saú..., na área de 

saúde urbana, né? 

 

CA - Saúde urbana. Exatamente. 

 

CF - Porque o Sr. tinha uma experiência maior na área rural, né? 

 

CA - A, a minha era toda na área rural. Essa urbana, principalmente, a parte de...de Higiene 

Materno-Infantil. A, a parte de Higiene Materno-Infantil é importantíssima num, num bom Centro 

de Saúde. ... 

 

CF - Agora, o Curso... 

 

CA - ...Que está ligado geralmente à uma Maternidade. 
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CF - O Curso fazia essa distinção claramente, ele enfatizava mais o curso, no caso o Curso do IOC 

que o Sr. fez, né, ele, ele dividia bem a atenção entre, entre saúde urbana, saúde rural, ou enfatizava 

uma área mais do que a outra? 

 

CA - Não. O curso...o curso não enfatizava, ele, ele dizia o que di..., o que se deve fazer, porque 

são coisas distintas em áreas absolutamente distintas, o que se deve fazer na área urbana, no Centro 

de Saúde... ...estar à frente...é a grande arma, é a grande peça de saúde pública é o ..., é o Centro 

de Saúde.  

 

CF - Aí no caso, tinha a saúde (?) também... 

 

CA - E...e na zona rural, são as Campanhas. As Campanhas e em alguns casos Serviços. Porque 

Campanha pressupõe um período mais curto de trabalho, para terminar depois de um 

determinado ...é... unidade de tempo, não é, depois de um certo tempo acaba. E o Serviço é mais 

ou menos permanente, ... o Serviço. 

 

CF - Seria semelhante do Centro de Saúde só que na área rural? 

 

CA - Na área ru... 

 

CF - Os Serviços? 

 

CA - É, a área rural é, é muito diferente. Agora... 

 

CF - Porque seriam... seriam constantes(?). 

 

CA - A visão que a pessoa tem, o sanitarista que, tendo uma visão sobre esses problemas, já vê na 

área rural problemas e sugere situ...é, soluções. Por exemplo, na zona rural, nós víamos uma coisa 

curiosa, aliás não é curiosa, é triste. Quanta gente, quanta criança morre, morria de tétano, tétano 

neo...neo-natorum, quer dizer de tétano por infecção naqueles sete dias depois de nascido. Por falta 

de higiene, né? Na...na zona rural, há...98%, 99% das crianças nasce na mão da... da curiosa, na 

zona rural. Só nas zonas urbanas é que se pode ter um obstetra, médico ou uma parteira é..., já com 

outro nível de... de... de conhecimento e ... então ... essa coisa tinha que mudar. E foi exatamente 

nesse curso de 46 em que dois colegas trataram disso. Eu trabalhava na Peste e Álvaro Vieira de 

Melo, que fez o curso no mesmo ano e que trabalhava na Malária, na Delegacia de Saúde, começou 

em 38 comigo, nós consideramos esse problema. E então, ele criou em Pernambuco, quando foi 

secretário de Saúde, o Serviço, um Serviço curioso, prático, simples e barato, a Casa de Parto, na 

zona rural. Então, a Casa de Parto era uma casa simples com um mínimo de equipamento pra 

atender aos partos normais e principalmente, eram treinadas as curiosas da área, as parteiras da 

área eram todas treinadas, recebiam material e no caso de alguma complicação, no caso de alguma 

distócia, elas co...se comunicavam com o Chefe do Centro de Saúde da cidade principal. Vamos 

considerar por exemplo, Garanhuns, que tinha um bom serviço na sede e tal, Serviço de 

Maternidade com .... com..., e outros serviços mais, inclusive radio... radiografia e etc. Então, e 

maior número, e médicos, vários médicos. Então, quando uma... uma... uma... uma parturiente na 

zona rural, tinha uma complicação dessas, num daqueles Distritos distantes, lá em Bom Conselho 

ou Águas Belas, a, a distância de 50 Km, 40 Km, comunicava imediatamente pra ir... alguém ir lá. 
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Aí então, ou ia um médico eh... capacitado, ou se pudesse ela seria transportada. Geralmente ele 

ia lá, porque essas, esses casos, a...a.......a...eh..., na maior, na maioria das vezes era já em estado 

de, de parto, né, em, em trabalho de parto. A, a complicação vinha e tinha que ser resolvida de 

urgência. 

 

WH - Quer dizer, Dr. Celso, na verdade a idéia era levar pra área rural uma coisa que na área 

urbana já tava desenvolvida, que era coisa da Saúde Materno-Infantil, né? 

 

CA - É. Exatamente. É o... o principal da Casa de Parto, aí nessa época, isso faz muitos anos, isso 

tem mais de vinte anos o....ou vinte e cinco, mais de vinte e cinco, trinta anos, tem isso. Depois 

que eles saíram, eu não sei se as Casas de Parto lá em Pernambuco, tô falando só de Pernambuco, 

continuaram, mas durante algum tempo ... 

 

WH - Isso funcionava? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Isso funcionava bem? 

 

CA - Funcionou. Funcionou. 

 

WH - E conseguiu cobrir uma área boa, conseguia...? 

 

CA - A...a... aqui não funcionou, assim de momento, em todo Estado. E...ele procurou fazer em 

áreas onde as facilidades eram maiores, onde tinham u...uma, uma cidade mais bem equipada na 

parte de obstetrícia, onde havia meios de transporte e de comunicação, telefone, etc. Agora, aquele 

grupo ficou protegido. E.. e principalmente treinar gente, que o povo gosta é das, da ... da parteira... 

 

WH - Curiosa, como o Sr. disse. 

 

CA - ...curiosa. É o povão mesmo... 

 

WH - Curiosa por que? Por que ela tá ali olhando...? 

 

CA - É um... é um termo que dão às parteiras que treinam é... na... na... no dia a dia, (ri) vendo a 

outra parteira mais velha fazer o parto. 

 

WH - É curiosas mesmo? Interessante! 

 

CA - É, é. Eu vou contar um fato que é até..., é pura história. Eu quando trabalhei na Usina Bonfim, 

a Usina União e Indústria lá em Pernambuco, não tinha nada de Saúde Pública nesse tempo. Eu 

tava trabalhando pra atender os doentes da Usina. Então eu passava sábado e domingo. Na..., quase 

na hora de vir embora, já tarde, eu recebi a comunicação, tem u...uma senhora eh... com a... , que 

deu à luz e a placenta ficou retida. ... Eu tremi...nessa hora. Eu digo, puxa, nesse, nessa hora eu ir 

fazer um negó..., uma intervenção dessas ...  E fui, fui com o farmacêutico da Usina, levamos o 

material disponível, me...me lembro bem: uma boa bacia, permanganato de potássio, óxido nítrico 
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de mercúrio, pra fazer a parte de lavar bem as mãos e tal, e ... o material, ergotina, ampolas de 

ergotina pra depois de retirar a placenta, fazer contrair o útero com aquela, aquela ergotina... 

 

CF - Ah...sim. Evitar hemorragia, né? 

 

CA - ...Que mais, Meu Deus? Ampolas de lantol, que naquela época era um inespecífico pra 

qualquer infecção, pra estimular, e (septicemine?), e...era uma, era uma, era outro, outro, outra 

ampola que se usava muito naquele tempo, pra estimular as defesas, né? Não..não, até lá não existia 

antibiótico nem nada naquele tempo, nem eu...tinha sulfa também na...naquela época, em 193...5 

pra 36. Pois bem, então eu fui e cheguei lá e encontrei aquela seguinte cena: os... os amigos e os 

compadres todos lá, ali acocorados na frente da casa, foice de um lado, assim esperan..., pessoal 

da roça, que trabalha no... no plantio de cana, não é, e ...e esperando o Salvador. Porque a mulher 

ia morrer, né, se não, se...se não saísse a ... 

 

WH - A placenta. 

 

CA - ...a placenta. Agora, encontrei em cima de uma cama, que não era cama, era um jirau quase, 

de vara com uma ... a enfermeira curiosa ..., com o... o cordão umbilical da parte que cortou 

amarrada aqui, ó...no imbeira(?), e ela fumando, ou melhor defumando aquela área ali. Eu digo, 

ela vai morrer, ess...essa senhora vai morrer de infecção. Já fazia algumas horas que estava nessa 

situação. E eu então, fiz a limpeza toda da vulva e cons(?), fiz o que foi possível e fui fazer a 

manobra de, de descolar, fazendo primeiro a parte superior, pegando por cima do... do... da parte 

superior, anterior e superior do útero, depois de lado e aí eu tive que agradecer aos santos e às onze 

mil virgens...deu aque...escorregou a placenta pra fora. Nessa hora, eu fui o mais contente, porque 

afinal de contas se eu não pudesse fazer, ela teria que ser transportada pra Recife, ia morrer porque 

não ia dar mais tempo com tanta, com tanta demora, né? Então, ... fizemos a limpeza geral e eu fiz 

as injeções que eu acabei de citar, né, fiz uma ergotina pra contrair o útero, e... evitar que... 

hemorragia, e o resto, o resto não, tudo foi a natureza que resolveu(ri), a verdade é essa. A natureza 

foi quem resolveu e a mulher não morreu e ficou muito bem. 

 

WH - O menino também ...? 

 

CA - Nada. Tudo bem. Agora, quando eu saía, já depois que eu juntei o material, que ia embora, 

a gente via as, estampado nos rostos a alegria do, dos convivas, dos..., tomando o cachimbo. Sabe 

o que é cachimbo? ... É aguardente misturada em partes iguais, com...com mel de abelha. É a 

bebida do pobre, pra... pra comemorar, homenagear a chegada do novo rebento. Então, os olhos, 

a alegria, todo mundo tomando a... e até eu tomei um poquinho, né,... 

 

CF - Claro, né? 

 

WH - Depois de tanto...(risos) 

 

CA - Claro, porque eu tinha que participar e então eu tomei cachimbo. 

 

WH - Mas o pessoal esperava o médico como Salvador, assim sério...? 
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CA - Ah, esperava. Porque quem é que ia resolver? A mulher não podia resolver. A, a, a curiosa, 

então... Agora, isso, olha, um fato como esse deve ter ... eh... suscitado alguma coisa em mim e 

como também em, Álvaro Vieira de Melo,pra gente pensar em criar um, um Serviço de 

treinamento dessas parteiras.  

 

WH - E Dr. Celso, o outro, o outro lado, né, quer dizer, e... esse, desse programa no caso, né, a 

pergunta que me vem é a seguinte, a mãe tinha algum treinamento de, uma educação sanitária, de 

cuidar do...? 

 

CA - A... desse menino? Nenhuma. 

 

WH - A mãe. De cuidado com o menino... 

 

CA - Nada, nada. 

 

WH - O programa que vocês montaram, que... 

 

CA - Ah, não. Aí tinha.  

 

WH - Vocês tinham toda esse...essa preocupação? 

 

CA - Tinha, tinha um programa mínimo, mas de acordo com..., porque esses programas não podem 

ser muito complicados não. Têm que ser de acordo com a...a...o nível intelectual, o nível 

econômico, não é, a...a...a mentalidade da...da...daquele povo, daquela comunidade, não é? 

Complicou, explicou demais, tem que ser as coisas mais simples que elas possam entender. 

Rapidamente, não é, e...e... 

 

CF - Guardar, né? (??)... 

 

CA - ...e depois na primeira oportunidade ela vem confirmar o que foi ensinado. Então isso 

funciona. Agora... 

 

WH - Que tipo de informação vocês passavam pra mãe? 

 

CA - Hem? 

 

CA - Que tipo de informação vocês passavam pra mãe nessa época? 

 

CA - A mãe propriamente, eu...não...eu, eu, a informação   mais era pra curiosa. A curiosa é que é 

a grande trans... transmissora... 

 

CF - Era a intermediária? 

 

CA - ...de, de, pra levar às mães. As mães..., é...nós tínhamos muito pouco contato, muito pouco 

contato. E as curiosas não, elas faziam um curso, um curso de treinamento, fazia um período de 

estágio de treinamento. Era... 
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WH - Então era ela que transmitia pra mãe ...? 

 

CA - Era. Elas não vinham pra cidade não. Mandava-se gente es...especializada, o Vieira de Melo 

e médicos e foi secretário. Ele tinha um pessoal dele, da parte de saúde pública e então... . Agora, 

eu não creio que esse... esse projeto tenha ... tenha continuado. Talvez não, porque... 

 

CF - Pelo que eu sei, pelo menos no Rio Grande do Norte, no início da década de oitenta ainda 

faziam isso. 

 

CA - A... o que? 

 

WH - A Secretaria de Saúde, dava cursos pra curiosas. Davam... 

 

CA - Faziam ... pra curiosas?  

 

CF - ... também. Mantinham. Pelo menos lá. 

 

CA - Então... pelo menos em Pernambuco, isso nasceu, esse Curso de Fases de Parto, com Álvaro 

Vieira de Melo, depois do nosso Curso de Saúde Pública aqui em 1946.  

 

WH - E essas Casas só faziam partos? Só trabalhavam ... 

 

CA - Era uma casa mínima, era uma casa, pode ser até de taipa, não importa, tan... tanto que seja 

limpa e que tenha um mínimo de equipamentos pra atender, e remédios também, é... necessários 

para um atendimento ... 

 

WH - Mas era só pra partos, né? 

 

CA - Só, só pra partos. 

 

WH - Não se fazia parto em Posto de Saúde, essas coisas não? 

 

CA - Não, não. Só ali. Só pra, pra...  isso... e essas Casas de Parto eram nos lugares mais afastados 

nos distritos, eram na...naquelas comunidades, mais pobres. 

 

CF - Depois que a criança nascia, ela tin...tinha algum lugar pra fazer um acompanhamento? 

 

CA - Não. Aí era...tinha que ser a natureza ...(ri) pra proteger. Já era grande coisa evitar as 

infecções. Porque olhe, se evita uma infecção, se evita uma infecção puerperal, se...se, olha, 

evitando que morra a mãe, né, e que tenha uma infecção desse tipo, de tétano. Já era uma, já era 

uma grande coisa. 

 

CF - Mas não existiam, Dr. Celso, Serviços na área rural, quer dizer, Postos de Saúde...? 
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CA - Não. Existe...não, na área rural existe, nas cidades... nas cidades, eu digo área rural é a área 

dispersa. Agora, na zona rural, nas cidades maiores, têm os Centros e Postos de Saúde. Os Centros, 

nas grandes cidades, nas, nas cidades onde há, Banco do Brasil, Estação de Estrada de Ferro, 

Rodoviária, onde há meios de comunicação, onde há hospital. Aí é um Centro que tem recurso 

para atender à saúde daquela população. 

 

WH - Mas aí o Centro fazia parto também? Não? 

 

CA - O Centro? 

 

WH - Centros de Saúde, dessas áreas urbanas, também faziam parto? 

 

CA - Geralmente não, porque tem a maternidade. Por exemplo: Caruaru, Garanhuns, Palmares, 

eh..., Petrolina, Nazaré, as grandes cidades eram, todas tinham maternidades. Então ... 

 

WH - Aí o Centro ficava só com a parte de doenças...? 

 

CA - A parte de acompanhamento, de doenças transmissíveis... 

 

WH - Infecto-contagiosas... 

 

CA - ...infecto-contagiosas, e e... então, a coisa se, se... 

 

CF - Nas áreas mais dispersas eram os Postos de Saúde? É isso? 

 

WH(?)- (??) 

 

CA - Nas áreas...nos dist..., nas cidades mais pobres, de menor recurso, ainda podia ter um... um 

Posto de Saúde.E onde não tivesse Posto de Saúde, quem recebia informação sobre doenças, era o 

Prefeito, era o Delegado, era o líder local. Era alguém de maior..., que tivesse a cabeça mais aberta 

pra receber informação. Sempre surge um líder, em qualquer emergência, em qualquer área, seja 

a mais distante, tem sempre um que se destaca e ou porque tem interesse ou mesmo sem interesse 

por solidariedade humana, ele passa a ser o líder. E então esse ... esse negócio... 

 

CF - Mas..., mas essas curiosas... 

 

CA - Até...até na zona rural, além do líder que surge, geralmente é o dono da fazenda, de uma 

fazenda. É... é um elemento mais, mais esclarecido na área, às vezes é o curandeiro. O curandeiro 

é um líder também, da zona rural, no meu tempo. Agora, já, já deve estar muito mais, já deve ter 

desaparecido ou se afastado pras áreas mais inóspitas do Brasil, né, aí pe...pelo Brasil central. Mas 

naquela época, eu peguei curandeiros, né? E o curandeiro, é... prestou gran..., na época, o 

curandeiro, não é o, o charlatão. O curandeiro é... é diferente do charlatão. O curandeiro faz a sua 

atividade de prestar o serviço, mais por solidariedade humana do que esperando um pagamento. 

Agora, o charlatão não, o charlatão inventa coisas, complica, faz a coisa pra arranjar um meio de 

tirar mais dinheiro. Tirar mais..., é... e ganhar..., a pecúnia aí funciona. Agora, o curandeiro não, o 

curandeiro já é diferente. 
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WH - Esses curandeiros vinham ...? Qual era a origem desses curandeiros? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Desses curandeiros que o Sr. conheceu, qual era a origem deles? Era alguma coisa que vinha 

da África, da...  

 

CA - Não...não... 

 

WH - ... das religiões africanas...? 

 

CA - Tem, por exemplo, eu tive um contato muito íntimo com esse curandeiro lá de Toritama, um 

lá perto de Caruarú, no princípio ... do meu trabalho de peste. Quando eu entrei em 38, viu, o meu 

segundo chamado de peste foi pra Toritama, que se chamava naquele, naquela época, Povoado 

Torres, nas margens do Capibaribe. Pois bem, era um cidadão comum, bonachão, com a cara ... 

tranquilona, né, era até paternal. A... a expressão a fisionomia dele, a facies desse Seu Francisco, 

era paternal. E era... era por isso talvez, que ele e...que fosse chamado sempre pras situações de 

emergência na área, né? Agora, houve uma época, que se procurou até ..., não era perseguir, mas ... 

coibir a ação do curandeiro. Mas num lugar onde não tem ninguém, um curandeiro que pode evitar 

uma complicação, e...ele, ele recebe o aplauso da...daquela comunidade. Ele recebe a... a gratidão 

daquela... daquela comunidade. 

 

WH - Mas eles evitavam como? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Como é que eles evitavam complicações? Os curandeiros? 

 

CA - Por exemplo... 

 

WH - Como é que eles trabalhavam? 

 

CA - Vou dar, tou dando um exemplo típico desse que, com quem eu trabalhei, com quem eu 

trabalhei não, com quem eu me encontrei, depois do caso de peste, e... ele atendeu um caso de 

peste, esse curandeiro, como ele não deu, ele não teve resultado, ele aí denunciou a existência 

daquele caso de peste, eu aí fui atender, fui atender. Lá, a princípio ele teve uma certa, é..., demorou 

um pouco a se abrir, a conversar, mas depois começamos a conversar e ele disse, ...  

 

 

Fita 13 – Lado A 

 

 

WH - O Sr. tava dizendo que começou a conversar com o curandeiro e ele disse ... 
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CA - É, eu comecei a conversar com o Seu Francisco que era o curandeiro lá da... de Torres e... 

então, eu falando sobre outros casos, porque aquele foi um caso de peste, que ele não deu resultado 

e que por isso comunicou, fez a denúncia. Ele disse: "Ah, doutor, aqui eu tenho tido casos que às 

vezes eu não posso resolver aí eu chamo um médico". "Outro dia...", então ele disse, "...teve um 

caso de um sujeito que quebrou um braço", ele disse: "Eu não pude encanar o braço e então eu só 

tive um jeito, amarrei umas talas e pedi um recurso ao Dr. Emídio Cavalcanti.", lá em Vertente, 

era um município vizinho. Emídio Cavalcante. Esse Emídio Cavalcante, foi meu colega, inclusive 

de..., muitos anos depois, no Curso de Tracoma. Emídio Cavalcante era clínico na cidade de 

Vertentes. E foi, e atendeu a esse caso do curandeiro que não pode dar resultado no braço e então 

mandou do braço quebrado do, daquela pessoa lá daquele... 

 

CF - E aí encaminhou... 

 

CA - ...e aí encaminhou pra lá. Quer dizer, são pessoas assim. E... agora, quando ele dá, ele resolve 

a...a...a...o problema com as...os chás, né, os sabugos, os sabugueiros... 

 

WH - Ervas, né? 

 

CA - ... né, as arnicas, não é, e... essa coisa toda, com os mastruços, aí então, tudo bem. Agora, 

quando não pode resolver, ele chama. Agora, a, o primeiro atendimento na... naquela emergência, 

é deles. Eles estão, são sempre, os primeiros chamados. Agora, na zona rural, isso é muito comum, 

o sujeito só deixa pra, para o dia da feira, fazer a...a...a consulta médica. E as...tudo é comunicado 

no dia em que o sujeito..., porque tudo é longe, a...as distâncias são enormes. Eu recebi muito, 

denúncia de caso de peste, só no dia da feira. Porque o sujeito aí é que dizia: "Ah, ... ... 

 

CF - Aproveitava que ia ... 

 

CA - À...às vezes não era nem do próprio, às vezes dizia: "Olha, da, na minha, no sítio," dava lá o 

nome do sítio, "aonde eu estou morando, no sítio vizinho tá acontecendo isso", aí dizia, tá havendo 

episotia, tá havendo um caso suspeito de peste, tal e tal, nós íamos lá. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, essa experiência do..., que o Sr. tava falando, né, desses Postos, dessas 

Casas de Parto...Teve... teve alguma oposição, alguém que pensasse em algum momento que isso 

não era ...? 

 

CA - Não. Não...a...a receptividade é total. Porque isso é... é tão claro o benefício, que todos 

aceitam. 

 

WH - Inclusive entre...entre os sanitaristas? 

 

CA - Inclusive elas. Inclusive elas. 

 

WH - As mães? 

 

CA - A...as mães e as ... 
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WH - As curiosas? 

 

CA - E as curiosas. E...elas aceitam, porque é um benefício que elas vão ter. 

 

WH - E entre os sanitaristas também? O Sr. no teve nenhuma...? 

 

CA - Não! De maneira nehuma. Não, não, eu não vi isso. Agora, ... 

 

CF - Agora, elas trabalhavam, no caso então, pelo que eu entendi, Dr. Celso, as curiosas atendiam 

principalmente, aquelas regiões onde não e..., não havia nem Postos de Saúde? Né? 

 

CA - Onde não havia, não havia Posto de Saúde, não havia médico, não havia nada. Quer dizer, a 

zona mais recuada, no...na...naqueles povoados. Eram povoados, vilas, aquelas comunidades mais 

afastadas, uma Casa de Parto resolve. Quer dizer, a Casa de Parto é modo de dizer, é a curiosa 

treinada para que ela possa resolver um parto normal e não infectar... 

 

WH - O bebê e a mãe. 

 

CA - A, a gestante. Né? E, e ter os cuidados normais com as crianças. 

 

WH - Quer dizer, e essa idéia surgiu mesmo do curso que vocês fizeram aqui no Rio, que se abriu 

a... 

 

CA - Não foi do curso. Foi, foi da ... ..., da, da...de, ver isso no interior. Eu falei..., no curso, eu 

falei que o colega que fez isso em Recife era meu companheiro aqui. 

 

WH - Ah, tá. Quer dizer, essa idéia não, não surgiu de vocês virem no Rio,... 

 

CA - Não, não surgiu do curso não. 

 

WH - ... vendo como é que se trabalhava, por exemplo, em Petrópolis... 

 

CA - Ah, bom, não, aí ...isso, aí é evidente que a gente, nós víamos que, como é que se faz o ate... 

atendimento e o acompanhamento den, den... Agora, passar isso pra zona rural .... 

 

CF - Tem que adaptar, né? (??) 

 

CA - Tem que ajustar. A maneira foi essa de...de treinar as curiosas numa Casa de Parto. Foi a 

denominação que ele escolheu, Casa de Parto. 

 

WH - E quantos, quantos colegas... . Você quer perguntar mais alguma coisa sobre ... . Eu queria 

voltar um pouquinho pro curso. Quantos os colegas que o Sr. tinha na turma, quantos alunos eram? 

 

CA - Na minha... na, na ... eram dezesseis. 

 

WH - E quantos passaram? 
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CA - Não, esses dezesseis já estavam ..., bem curtidos, já tinham sido aprovados no curso  do 

vestibular, porque eram muito mais, mas no vestibular foram sendo eliminados vários. 

 

WH - Claro. 

 

CA - E então, esses dezesseis foram até o fim. Foram até o fim. 

 

WH - E todos foram contratados pelo Departamento Nacional de Saúde? 

 

CA - É, é. Alguns já eram, já estavam ... como eu...como o... 

 

WH - O Sr. já era. 

 

CA - ... o Álvaro Vieira de Melo... 

 

WH - Mas o Sr. subiu, né? 

 

CA - ...como o Santa Cruz(?). 

 

WH - O Sr. subiu na categoria funcional, de contrato, não é isso? 

 

CA - Não, não, subi na categoria de adquirir conhecimentos, mais conhecimentos e uma visão 

mais abrangente da saúde pública. Porque eu estava limitado só à peste e tracoma, naquela área, e 

esquistosomose, porque também eu...eu estava dentro de uma área que eu via muito isso e estava 

a par desse, desse problema, só (?)... 

 

WH - Mas o seu salário não aumentou, depois do curso, o Sr. não teve...? 

 

CA - Pelo contrário. Em 46 diminuiu. (risos) Diminuiu por causa do Dutra, porque ele achatou (ri) 

o nosso salário. E aí foi quando começou também uma luta pra melhorar, e de que maneira? 

Pra...eh, incluir na legislação, na lei, um artigo que nos desse, concedesse uma remuneração com 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva. ...Que de acordo com o número de anos de, de 

trabalho, nós teríamos uma porcentagem...ascendente, né? Quanto maior, quanto mais velho, 

quanto maior número de... de anos de trabalho na... na área, eh...maior seria a remuneração, a 

gratificação de regime de tempo integral. 

 

CF - Agora, só um instantinho, Dr. Celso, mas não tem ... depois do Sr. fazer o curso, não tem uma 

diferença, o Sr....o Sr. passa... passa a ser é...designado como médico sanitarista? Não tem isso, a 

titulação de sanitarista... 

 

CA - Ah, bom. Aí, aí então houve...houve modificações, porque antes, era...éramos contratados e 

depois então, passamos... em vez de ser CLT, passamos pro quadro de... 

 

CF - De sanitaristas. 
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CA - De sanitarista efetivo. Já era o ... 

 

WH - Estatutário que se chamava na época? 

 

CA - Era um quadro, um quadro de funcionário público estável. Não é? E...era, então era 

sanitarista. 

 

WH - Quer dizer... 

 

CF - Antes o Sr. ... 

 

CA - Aliás, antes, quando começou o Curso de Saúde Pública com Barreto, ... ss...só, só (barulho 

de batida na porta) entrava pra de...função de médico sanitarista quem tivesse o curso.  

 

CF - Pois é. Isso que eu queria saber. 

 

CA - E...ra, era concurso de saúde pública, ele era médico sanitarista. Era...era classificada, na 

reclassificação de quadro do... de... de função, era médico sanitarista. 

 

CF - Pois é. O Sr. antes de fazer o curso não tinha essa classificação, só depois ... 

 

CA - De médico sanitarista não, era médico, especialidade em peste. 

 

CF - Aí depois é que foi... 

 

CA - Tinha o Curso de Especialização de Peste. Depois, apesar de..., de ter feito Curso de Saúde 

Pública como médico de peste, aí então, passei a ser considerado médico sanitarista. A minha 

função, daí em diante foi como...até agora, quando eu me aposentei em 1981.  

 

WH - Mas mudou essencialmente a sua função? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Mudou a sua função ou o Sr. continuou fazendo o que já ... 

 

CA - Não mudou, ela ampliou. 

 

WH - Ah, tá. 

 

CA - Porque antes havia só peste, depois pa..., aí passei a fazer tracoma, Chagas, esquistossomose, 

filária, uma série de, de, de... 

 

WH - Quer dizer, Dr. Celso, na verdade esse Curso de Saúde Pública, que era oferecido em parte 

no IOC, Departamento Nacional de Saúde, era, ele era uma porta de entrada, a única ... 

 

CA - Era. 
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WH - ...para o Departamento Nacional de Saúde ... 

 

CA - Para o Departamento de Saúde, era. 

 

WH - ...ou tinha outros caminhos, outros cursos, outras formas de entrar no Departamento? 

 

CA - Pra... para sanitarista, era a única. 

 

WH - A única. 

 

CA - Agora ...outras portas eu não sei se... se havia. Eu sei que para ser sanitarista tinha que ter 

esse Curso de Saúde. Agora, o interesse do Barreto... 

 

WH - Quer dizer, não havia outros cursos recomendados no Brasil...para...? 

 

CA - Não. Tinha outros cursos especializados, né? Por exemplo, malariologia era um curso 

especializado, tinha também de febre amarela, tinha gente de febre amarela. Agora, o...o Curso de 

Saúde Pública, era o único especializado para a carreira de sanitarista. 

 

WH - Em São Paulo não tinha um curso...? 

 

CA - Tinha. Tinha uma Escola de Saúde muito boa, de...de alto gabarito, São Paulo. 

 

WH - Mas ele era só pra São Paulo, não abria assim pra ... 

 

CA - Não, qualquer pessoa pode ir lá fazer o Curso de Saúde. Inclusive, vinha muita gente do 

estrangeiro. E aqui também nós recebemos estrangeiros, aqui, aqui na Escola de Saúde, já na 

Escola de Saúde. Agora, o interesse do Barreto era ampliar a consciência sanitária entre os 

médicos. Criar médico sanitarista pra todos os cargos de chefia, de secretaria de Saúde, diretorias 

de Saúde, serem médicos sanitaristas. Eu me lembro quando ele viajava, em 38, 39, Scorzelli foi 

Diretor da Saúde lá em, em Paraíba, não é? Nílson foi Diretor aqui no...em Sergipe, né? Mário 

Magalhães ficou adido a... em Maceió como médico da Delegacia, junto ao Centro de Saúde. Era 

um médico sanitarista que dava todo apoio, fazia parte normativa e... ajudava na, fazia um pouco 

da parte supletiva e levando material, entregando material do, do DNS, da Divisão da Organização 

Sanitária do ... 

 

CF - Do DNS. 

 

CA - ...do DNS, para que se realizasse certas atividades, que o Estado não tinha condição e então 

era, o Estado era ajudado dessa maneira. Agora, ao mesmo tempo, que vinha a parte normativa e 

vinha também uma informação. Eles, é...esses médicos todos sanitaristas, eles sabiam o que que 

devia pedir ao Estado. Pedir que registrasse os óbitos como devia, com devem ser registrados, que 

fizesse colhimento de dados, que fizesse os, os cálculos das, dos índices de mortalidade geral e 

específico de cada doença, que fizesse os cálculos de, de mortalidade infantil, todas essas coisas 

pra poder a gente saber, como estava a situação demográfica no país, a força..., a, as doenças como 
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matavam, onde matavam, não é, que força tinham certas doenças. Por exemplo, havia épocas em 

que, eu ainda peguei uma época em que havia muita difteria, depois baixou. Por que? Porque cada 

vez mais foi sendo aumentado o número de imunizações sistemáticas na, na parte da higiene da 

criança, não é? Isso foi, foi muito bom. Então, essas, essa situação do...do...do...criar essa 

mentalidade, essa consciência de medicina preventiva, essa... esse pensamento sobre medicina 

preventiva, foi importantíssima e o campeão disso foi Barreto, a meu ver. Foi quem mais mexeu 

nisso. Primeiro porque ele criou na...na...na... primeiro ele reorganizou o ... 

 

WH - O Departamento. 

 

CA - O Departamento. Porque na verdade, se ele fizesse um flash rápido, a Saúde Pública no 

Brasil, a pré-história da saúde pública no Brasil, começa na Santa Casa. E a única medida de saúde 

pública na época, era os lazarentos, que isolavam as doenças infecto-contagiosas. É o medo da... 

da doença infecto-contagiosa, criou isso. Aqui..., isso no século passado. Os três grandes campeões 

da, da..., que criaram a Saúde Pública no Brasil, em São Paulo foi o... foi o... 

 

CF - Emílio Ribas. 

 

CA - E...Emílio... 

 

CF - Ribas. 

 

CA - ...Ribas. Aqui no Rio foi Oswaldo, Belizário Pena foi em Minas, Otávio de Freitas em Recife. 

Esses foram exatamente no final do século, 1893, porque se formaram..., Otávio e Oswaldo, se 

formaram no mesmo ano, em 92. Então, é pré-histórico, não é? Agora o período histórico, começa 

com a instalação da... da... da medicina experimental de Oswaldo e o período atual, 

contemporâneo, começa com a década de 20 de Carlos Chagas. E o que fez Carlos Chagas? O 

ponto culminante de Carlos Chagas? O regimento DNS. Não existia nada disso. Acho que todo 

mundo deve ler o regimento do DNS, se bem que já não funcione mais, porque a evolução, o 

progresso em tudo já baniu, mas naquela época era um assombro de atualização era, era de uma 

abrangência enorme. Então a gente via eu, eu tenho ainda esse, esse...16.300 de 31 de doze de 

1923, de Carlos Chagas. Pois bem, esse decreto é um regimento, é um código de saúde. Aquilo 

dali tinha força de lei e era ali que se orientava tudo. O Departamento funcionou durante muitos 

anos sob a...a...a orientação..., a bússola era aquele, a...aquele regimento. Então, eu digo, esse 

regimento é uma coisa que todo mundo deve conhecer, todo sanitarista novo deve conhecer como 

um documento histórico formidável. Agora, outra coisa fantás..., outro pico na Saúde Pública, 

naquela década, qual foi? Foi a criação por Chagas, da Escola de Enfermagem da Ana Nery, né. 

Daí é que começou o que? A saúde pública urbana. Porque com a... com a Escola de Saúde Ana 

Nery, com as... com as enfermeiras de alto padrão e as visitadoras sanitárias, o Centro de Saúde 

não ficava como uma peça fixa, ela se deslocava pras... pras famílias. Acompanhava os casos de 

infecções, procurava, verificava o caso, por exemplo, os diferentes ambulatórios, tuberculose, 

tinha que ir lá verificar o ambiente, da...daquele tuberculoso que foi detectado no Centro de Saúde 

e assim por diante. Então esse foi o primeiro, a década infernal foi essa de ... 

 

CF - De 20. 
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CA - É. Agora nessa época, Carlos Chagas mandou muita gente fazer Curso de Saúde até fora, 

inclusive Barreto veio pra aqui. Ele, Paranhos e todas...os "Jovens Turcos" como diziam. Não se, 

não tem essa expressão, "Jovens Turcos"? 

 

CF - Tem, tem. 

 

CA - Pois bem. Esses, desses "Jovens Turcos" , Barreto se destacou. Por que? Porque ele fez a 

reforma do DNS, fez uma nova estrutura, deu um poder fantástico de, de penetração na sociedade 

para beneficiar a, a, a saúde, com a DOS, a Divisão de Organização ... 

 

CF - Sanitária. 

 

CA - Sanitária. Era normativo e também supletivo, re...realizando até, al...alguns programas 

de...de... de combate a certas doenças, o DOS. Pois bem, Barreto nessa época criou a, o Curso de 

Saúde, foi outra coisa, além da reforma do DNERu, do, do DNS, ele criou aí então a explosão foi 

maior, porque ele aí foi açambarcar elementos dos Estados, que ele queria era, era expandir a idéia 

de todos os estados terem técnicos e não serem carreiristas, gente que atendia à política, e então 

ele queria realizar esse sonho de botar os grandes, ...os...secretários, os diretores de Saúde, 

sanitaristas. Porque se vier outro, ele necessariamente, ele vai continuar aquilo que o anterior 

estava fazendo. E aí então, havia uma possibilidade de haver uma...um avanço, um progresso com 

elementos que tinham a mesma visão, que tinham o mesmo pensamento. Então, foi uma coisa 

fantástica, essa do Barreto. A outra que o Barreto fez, e que ele saiu da Saúde Pública e continuou 

na Saúde Pública, foi o Tratado de, de Higiene. Barreto escreveu um tratado, que hoje nós não 

temos outro igual. Não apareceu ninguém pra fazer, ele fez um Tratado em dois volumes, de 

Higiene, de Doenças Transmissíveis, né, que ... por mais de vinte anos, e...esse Tratado vigorou, 

vamos dizer assim, vamos dar essa expressão. 

 

CF - Orientou... 

 

CA - Hoje, nós temos um livro muito bom, mas não é de saúde pública de um modo geral, é só 

doenças transmissíveis. Não é? E...e... esse do Veronese, de São Paulo, professor Veronese, que é 

um grande Tratado, é muito bom, atualí...atualizadíssimo. Viu? Ele tem um grupo de colaboradores 

a...especialistas, então ele criou esse, esse Tratado. É o que se tem hoje nas Escolas de Saúde, a 

parte de doenças transmissíveis, doenças infecciosas e ... vírus e tal é, é o, é o...Veronese. Não é? 

Agora, Barreto ... criou um grupo enorme de elementos que foram alunos, que seguiram a 

orientação dele nos estados. E o exemplo de Pernambuco retrata muito bem, expressa muito bem, 

o que é se formar um, um...um espírito de...de...saúde pública, sem nenhuma interferência, sem 

nenhuma é... imposição, sem receber nenhuma ordem de, digamos, serviço, criou-se a Sociedade 

de Higiene de Pernambuco. Porque antes era só a Sociedade de Medicina em que todos os aspectos 

de saúde eram tratados, mas a... a parte sanitária, a parte de Saúde Pública cresceu de tal maneira, 

no Nordeste e particularmente em Pernambuco, que então se criou, em 1947, um colega também 

de lá de Per..., Gilberto Costa Callado, criou a... a Sociedade de Higiene. Essa Sociedade de 

Higiene, que você viu ali, naquele ... 

 

CF - Na revista "O Momento". 
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CA - ...na revista "O Momento", foi com aquele ... grupo congregado, nós fizemos funcionar, por 

mais de dez a quinze anos, as reuniões de Medicina Preventiva, veja o título, Medicina Preventiva. 

Porque há, muitas vezes, um atendimento pra tratamento, mas é um atendimento pra tratamento 

profiláctico, vamos dizer assim. Trata, mas visando mais a... a... a epidemiologia, fechar uma fonte 

de infecção. De modo que, aquele grupo de, de sanitaristas, criou e...esse ciclo de, de palestras, 

não era palestra , eram verdadeiros congressos, porque nós reuníamos, o...os médicos de toda a 

região. A região fisiográfica, não é?  

 

WH - Os Srs. mobilizavam até as escolas, né, alunos das escolas faziam desfiles... 

 

CA - Mobilizávamos as escolas..., o clero ..., não é? E... e até as pessoas de maior influência na 

sociedade, eram mobilizadas. Agora, isso era, havia uma preparação três meses antes. Por 

exemplo, Serviço de Peste, o que podia fazer de inquérito na área, nós fazíamos. Peste, fazíamos 

tracoma, fazíamos..., o pessoal do SESP fazia a parte de Centro de Saúde, o que o Centro de Saúde 

realiza. Então, quando nós chegávamos lá, nós sabíamos, por exemplo, (Afogado Ingazeira?), a 

primeira foi em Nazaré ... da Mata, Petrolina, várias estra..., mais de...foram quinze ou dezesseis. 

É...reunião, congresso (voz de criança), (??). Então, toda população de lá participava, era uma festa 

do... no... no final, no encerramento da... da reunião. Inclusive, eu digo festa, no sentido de 

mobilizar a banda de música pra, dos colégios irem pras, pras ruas, né? E então, havia o 

encerramento .... e aqueles dados que nós coletávamos ali... ali nos informava como é que estava 

morrendo ali, quais as doenças mais prevalentes, se estavam sendo feito... certo o...os atestados de 

óbito, se havia falhas na questão da...do enterramento de... de... de crianças, qual a prevalência de 

doença em crianças lá. Não é? Quanta coisa interessante nós víamos ne...nesses..., em cada região 

a patologia era diferente. No sertão era muito raro ..., raríssimo esquistossomose, só se aparecesse 

um que emigrou da Zona da Mata, porque lá, a... a densidade de caramujos é mínima. E depois as 

variações de seca..., tudo isso interfere, não é como na Zona da Mata que tem permanentemente 

uma ecologia favorável ao caramujo. Então, outra, outra coisa que nós observávamos muito lá, a 

ausência de lepra na...na...naquela zona, não tinha lepra, n...nós detectávamos todas as doenças ... , 

pegávamos os atestados de óbito e verificávamos aquilo, aquilo que o Otávio de Freitas fez em 

1894(ri), nós fazíamos lá, nessas reuniões de Medicina Preventiva, meses antes, três meses antes 

e verificávamos quais eram as doenças de prevalência na área. Não é? E então, tudo era visto, ...aí 

então apareciam as distocias, as complicações, as mortes de... de mulheres que tinham .... 

puerperal, não é? 

 

WH - O Srs. tinham, Dr. Celso...? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Tinham o apoio do, por exemplo, do Departamento Nacional, da Secretaria do Estado, pra 

esses congressos? 

 

CA - Não. O apoio... o apoio do Departamento Nacional era o seguinte: Nós usávamos os 

automóveis, as... as, o material pra descrita, não é? Usávamos a gasolina e eles não descontavam 

nenhum dia de trabalho porque nós íamos pra lá e continuávamos recebendo. Era como se fosse 

um trabalho de saúde pública, era não, como se fosse não, era um trabalho da melhor qualidade, 
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não é? E a prova disso é que os registros tão aí, é só levantar a... a revista "O... O Momento", que 

tem a publicação de todos esses trabalhos de...(??) 

 

WH - E as pessoas que iam pra lá, as passagens ainda eram pagas por quem, pela Secretaria...? 

 

CA - Não, eram só de Pernambuco mesmo. Porque isso... 

 

WH - Ah, era só gente de Pernambuco. 

 

CA - ...foi só de Pernambuco. Era de Recife pro interior. Agora, as... 

 

WH - Vocês não chamavam gente de fora às vezes, pra participar?... 

 

CA - Não... 

 

WH - Não. 

 

CA - Não, era só mesmo de lá. 

 

WH - Agora..., interessante isso, né? 

 

CA - Isso é que é curioso, né?  

 

WH - É. 

 

CA - Pra ver como... como... como é, como...cresceu e...essa... 

 

CF - Força, né, que eles tinham. 

 

CA - ...essa idéia de... de... de medicina preventiva. 

 

WH - E interessante também, Dr. Celso, porque eu fico me perguntando né, que toda a participação 

da população, além de... dos Srs. poderem fazer toda a parte de levantamento, de inquéritos..., 

também transmitir certas noções de saúde. Os Srs. tinham essas preocupações? 

 

CA - Ah, tinha. Tinha. 

 

WH - Quer dizer, as pessoas ficavam atentas à saúde, medicina...? 

 

CA - Claro. Nós distribuíamos, por exemplo, ela, aquela cartilhinha do tracoma era largamente 

distribuída e muito bem aceita. 

 

WH - Cordel, né? Essas coisas de cordel que os Srs. faziam ... 

 

CA - Não, o cordel e...era ... dele mesmo, era o, o próprio poeta popular fazia... 
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WH - Ele vendia. 

 

CA - Vendia, inclusive os nossos guardas de peste, eles vendiam. Ninguém fazia a menor, pelo 

contrário, aquilo era uma ajuda pra... pra Campanha de Peste. Não é? Agora, o que nós fazíamos 

eram folhetos, né, o pessoal do SESP. Nós, da... do Tracoma, nós dávamos a Cartilha "A Saúde 

dos Olhos", não é? E fazíamos reuniões com as professoras, isso é que é importante, durante a 

medicina preventiva: Nós fazíamos reuniões com as professoras pra elas sentirem, terem u...uma 

visão mais...eh, larga sobre o problema e ficarem mais esclarecidas, de como agir junto à 

população eh..., dos, dos colegas, né, dos... 

 

CF - Dos estudantes. 

 

CA - Dos estudantes. Do...dos escolares. Então, esse é um exemplo, de que frutificou muito bem 

naquela época, a...a...a...a , o sen...sentimento, a... o pensamento da medicina preventiva, com a 

aplicação ... real, concreta, procurando ver os problemas e resolver. Agora, uma outra maneira da 

gente observar como cresceu, como fantástico, a... a coisa de saúde pública na época de 50 e 60. 

Qual foi o ponto culminante em 50, porque 40, 30, foi a... foi Barreto, né, com aquela, com a 

remodelação, 30. Em 40, foram a criação dos Serviços Nacionais... 

 

WH - Serviços Nacionais, claro. 

 

CA - ...que houve uma explosão, não é? De que? De, de pesquisa epidemiológica, cada Serviço, 

os grandes inquéritos de lepra, de peste, de tracoma, né? A..a...a penetração na zona de, de, de, 

malarígena, pra verificar as diferentes... Isso tudo surgiu na época de 50. 

 

CF - Mas os Serviços foram criados em 41. 

 

CA - 41, mas ele foi, foi crescendo essa... foi, foi... o Serviço... 

 

CF - Foram sempre(?) se consolidando, né? 

 

CA - É, em 50 explodiu o que? A criação de um... um Centro de Pesquisa sobre esquistossomose 

em Recife. O Centro de Pesquisa de, de maior projeção e único em Recife, que congregava todos 

os pesquisadores pra esquistossomose, foi ... foi praticamente equipado pela DOS de, de, de 

Barreto, de, do DNS, foi o Barca Pelon que foi inaugurar lá em Recife... 

 

WH - Amílcar Barca Pelon, né? 

 

CA - Amílcar Barca Pelon, nome de... nome de cartaginês, não é, por isso é que ele era brigador, 

a favor da saúde pública, (risos) Amílcar Barca. Pois bem... 

 

WH - Barca Pelon, né? 

 

CA - Barca Pelon foi quem inaugurou lá o Centro e deu o nome de Ageu Magalhães, que foi um 

dos grandes pesquisadores sobre esquistossomose. 
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WH - Aliás, nessa época... 

 

CA - Olha, você quer ver o que é ... 

 

WH - ...década de 50, a esquistossomose ela... ela... ela toma uma importância muito grande, né? 

O Sr, podia explicar o que que... 

 

CA - É, ela era importante como problema, mas passou a ser importante o estudo. 

 

WH - Porque... 

 

CA - O estudo da esquistossomose cresceu muito nessa época. 

 

WH - Mas o Sr. sabe que eu acompanhei os... os debates no Congresso Nacional, nesse período, 

50, 51, 52, e eu vejo que tem uma briga grande dos sanitaristas pra transformar a esquistossomose 

também num Serviço. 

 

CA - Num Serviço. 

 

WH - Que não tinha, né? 

 

CA - Não tinha, mas ele depois foi incorporado no Departamento de Endemias Rurais e teve uma 

grande expansão dessa... 

 

WH - Mas era, ele foi primeiro da malária? 

 

CA - Mas ele, primeiro ele teve a expansão da esquistossomose, como, como estudo no âmbito 

nacional, foi a DOS, a DOS, e a DOS ajudou na Bahia ... 

 

WH - Com Amilcar, Amilcar era da DOS? 

 

CA - Amilcar Barca Pelon. 

 

WH - Era da DOS? 

 

CA - Era um Diretor da DOS e pertencia a, a Barreto, ao grupo... Barreto... 

 

WH - E ele...ele pesquisava, particularmente, esquistossomose, ele tinha... 

 

CA - Não, ele não era, ele era o grande coordenador, quem pesquisava isso era Isnar Teixeira, era 

Frederico Simões Barbosa, eram os médicos do Estado, que ele a...atraía, por exemplo, Ageu 

Magalhães, ... 

 

WH - Dr. Lobato. 
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CA - ...Ageuzinho, Lobato Paraense, Ageuzinho, filho do Ageu Magalhães, ele atraiu. Ele atraía 

não só pra esquistossomose como pra outra. Por exemplo, eu tenho um colega, Silvio ... Paes 

Barreto, foi atraído pra fazer inquérito sobre tracoma. 

 

WH - Silvio? 

 

CA - Silvio Paes Barreto. Aonde? No vale do São Francisco e principalmente no sertão de 

Pernambuco. Levou pra lá José Romanheira, outro especialista de Pernambuco, de oftalmologia e 

fazia inquérito, praticamente de graça, ele só... só tinha todos os recursos pra... pra fazer eh, 

transporte, tudo eles tinham. E...era, era amor, era idealismo puro, não é, e...e...e a curiosidade 

científica. E e então eles aceitavam. Silvio fez inquéritos formidáveis lá pelo sertão de, de 

Araripina, de Exú, dessa zona que depois eu estava lá, vendo, não é? Pois bem, isso mostra  

que, ...eh, a saúde pública vai atraindo esses espíritos que estão à fim de, de trabalhar nisso e nem 

sabe muitas vezes. Não é? Às vezes ... 

 

WH - Como o Sr., né? 

 

CA - ...você(ri),... 

 

WH - O Sr. não sabia, né? 

 

CA - ... você, você nem sabe que está é, se preparando pra essa tarefa de grande benefício para o 

povo. Não é? Agora, tem que ter umas tantas qualidades, não é? (risos) 

 

WH - Diga lá,diga lá... 

 

CA - Espírito público, é a primeira coisa. Espírito público. E resistência física, se não, não vai, tem 

que ter resistência física. E tem... e tem que gostar de apreciar as coisas do povo, apreciar tudo. A 

doença, a...a... apreciar...a, o... o (estro?), a poesia, a poesia popular que eu tô dizendo, não é a de, 

de João Gonçalo de Melo Neto não, aquele, esse ...  

 

CF - João Cabral também. 

 

CA - João Cabral. João Gonçalo era outro lá de Pernambuco. (risos) João Cabral é do "Morte e 

Vida Severina". Mas essa, essa poesia do povo é fo... é uma coisa deliciosa, é...  

 

 

Fita 13 – Lado B 

 

 

WH - ...do povo, das poesias... 

 

CA - (??)negócio, sim é preciso isso. Então, cresceu muito... 

 

WH - Não. O Sr. tava falando das qualidades, ...que o sanitarista tem que ter. Era resistência, tem 

que gostar das coisas do povo e o que mais? 



 
 

224 

 

 

CA - Eu de, eu disse primeiro espírito público. 

 

WH - Isso. 

 

CA - Resistência física pra poder aguentar os embates das grandes viagens. Não... não... não pode 

ser, como diz o sertão, um sujeito lord, luxento, tem que ser um sujeito que se adapte às condições 

de vida do povo, do, do interior. Então, tem que enfrentar todas aquelas dificuldades. Agora, a 

outra é ter a grande faceta de idealista. Né? E que ela vai se..., vai criando com aprimoramentos, 

conhecimentos que a pessoa tem de saúde pública, da, da história da, da medicina. En...enfim, aí 

já vem aquele, aquela centelha, que é, que veio de Hipócrates. ... (risos) O sujeito se não tiver 

aquela centelha que, que vem de Hipócrates, ele não é médico. 

 

WH - Quer dizer, a origem tá na medicina mesmo, não tem jeito? 

 

CA - A, a origem tá na medicina mesmo ... 

 

WH - Quer dizer, tanto sanitarista, o sanitarista, quanto do médico... 

 

CA - É uma especialização. É uma especialização. A saúde pública é mais especialização pra 

prevenir doenças, ...ver a doença na coletividade, em vez de ver, em vez de olhar só num indivíduo. 

Porque há grandes médicos que queimam as pestanas, estudam para num detalhe... de um sintoma, 

num indivíduo, não é? Mas o sanitarista vê a doença na coletividade, como ela se...anda na 

coletividade, como a doença circula...entre, na, na população. Não é? E aí então, têm "n" variáveis 

pra ele estudar. Minúcias e...coisas lindas que aparecem, não é, e que a gente tem uma, 

uma..im..impolgação quando consegue de...desvendar uma delas. Por exemplo, uma das ...uma 

das minhas emoções, foi em 1940, quando eu estava trabalhando numa epidemia de peste lá em 

Bom Conselho, ... e ia atender caso humano, ia atender caso humano em Águas Belas, quando um 

cidadão disse: "Dr., aqui tá morrendo bicho que não faz... que faz medo. Eu hoje, agora há pouco 

vi um preá morto na Fazenda Pires". Isso era perto de Bom Conselho. Eu desviei a minha a...a... a 

minha ida pra coisa e fui antes pra ver essa Fazenda Pires. Eu disse: "Me leva lá, eu quero ver." E 

ele foi estava lá ainda, quer dizer urubú ainda não tinha chegado pra comer o... o preá morto. Era 

uma época até chuvosa, muito rica de comida, naquele tempo, foi um inverno magnífico, 1940. Eu 

peguei o preá, abri o preá pra ver a...a parte das vísceras, pra fazer o exame macroscópico das 

vísceras do preá, sob o ponto de vista de peste. Examinando principalmente o baço, que estava 

muito grande, violáceo. O fígado pontilhado, quer dizer , micro abscesso no fígado do preá, não 

é? Quando eu vi aquilo...eu tive uma emoção, aí eu peguei e fiz uma pi..., eu andava com uma 

bolsa com todo o material. Tirei u...uma varetinha de vidro, esquentei na... na, numa coisa, na 

chama, fiz uma pipetinha de Pasteur e dei uma...uma, uma descarga na aurícula do, do coração do 

preá. Depois chupei o sangue, botei na, na lâmina, na mesma lâmina fiz um esfregaço com um 

pouco do... do fígado. Na outra extremidade da lâmina fiz o... o... o esfregaço de baço. Guardei e 

fui me embora pra lá pra ... pra Águas Belas e depois fui pra Fazenda Santa Maria, vários lugares 

lá. Quando eu voltei à Garanhuns, fui pro Posto de Saúde, e aí eu fiz a coloração daquel..., peguei 

o material..., sim e semeei aquele material em placa de pedra(?). Porque naquele, naquela época a 

gente levava a tralha toda. Placa de pedra(?) pra semear a...a... o sangue de coração... tudo, o fígado 

e o baço. Pois bem, quando eu cheguei em Garanhuns, ...dois dias depois ou três, tava lá, Vicente 
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Ferrer, esse meu colega, não é, que era o chefe do Posto. Muito bem, ... fizemos a... a coloração, 

método de Ziehl...eu...e, e o germe é vermelho. Da cor, daquela...eu até pintei com... na capa do 

meu livro esse...esse germe. Pois bem, quando eu botei na platina do microscópico aquela lâmina 

e que tava fervendo de...de germe de peste, eu tive uma emoção extraordinária. Foi a primeira, 

quer dizer, ...bicho morto de peste silvestre, silvestre. Foi uma das maiores emoções. Agora, a 

outra emoção, foi quando eu tirei pulga de peste de buraco de rato. Conseguimos abrir com ferro 

de cobre, tiramos a...as coisas, material que tava lá dentro, botamos nas latas d'água, fizemos... 

fomos bateando aquela...garimpando aquela lama, fazendo diluições sucessivas, pra poder ver no 

que sobrenadava, o vermelhinho de uma pulga e com a ponta do bisturi, a gente ia tirando, tirei 

dezenove pulgas, foram as primeiras pulgas, viu, que foram colocadas num tubo de ensaio com 

soro fisiológico. Mandei pra Recife, Maquiavel examinou as pulgas, separou o grupo de 

brasiliensis e o grupo de Xenopsylla Cheopis, inoculou e deu positivo. Num teste agudo, 

no...no...nos..., como é o nome..., nos ratos i...inoculados, não é, e nas cobaias inoculadas. As 

cobaias inoculadas morreram de peste aguda, com aquelas pulgas que nós retiramos dos buracos 

de rato. Foi emoção mara..., eu e o Pedro Franco, nós dois. Era...era... era o guarda-chefe meu, era 

um sujeito disposto pra burro, não é? Todo mundo era moço nesse tempo, eu tinha vinte e poucos 

anos . Então topava qualquer parada, né? (risos) Então, tava lá o Pedro Franco, viu, comigo, ele 

com a luva de couro, metia a mão lá dentro, ia retirando o material, botando dentro da lata. Eu com 

uma lata d'água ali, levando pro...pra luz... luz.... sol..., luz ... ambiente de fora, da casa, não é? E 

então, ia fazendo as diluições. Porque o que sobrenadava, a gente aí achava, tiramos dezenove, eu 

registrei isso, fizemos um trabalho. Maquiavel..., ele publicou com a... com a colaboração nossa, 

lá na Sanitária Panamericana, em 1941. Saiu esse trabalho publicado. Foi em 40 que eu retirei..., 

e saiu num livro dessa grossura lá na Sanitária Panamericana, saiu publicado. Quer dizer, isso é de 

uma emoção enorme e mais, estimula pra gente fazer outras coisas. Não é? Então a gente fica com 

mais interesse em fazer mais alguma coisa, não é? Foi na época que topamos a epidemia de ... de 

Águas Belas, mas aí é uma história muito longa, não convém contar. É uma história verdadeira. 

 

WH - É, não, a gente tava falando da coisa da medicina... individual e do...do sanitarista... 

 

CA - É...do sanitarista. Va...vamos voltar... 

 

WH - ...da visão coletiva, da medicina individual. Mas isso sempre trouxe muita briga, né, Dr. 

Celso? Entre a medicina curativa e a saúde pública, não é não? 

 

CA - Eu não digo briga, porque há um divisor de água aí. Quem quiser ganhar dinheiro e ficar 

rico, vá pra medicina individual. E quem tem, como eu, outra...mentalidade, eu acho que a 

medicina... , que os meus colegas não ouçam, devia ser socializada. Não se deve ganhar dinheiro 

com a morte e a vida humana, de maneira nenhuma. Isso que eu vejo aí, eu acho um absurdo. Essas 

Casas de Saúde, é um...é um regime de mi... de... de mercantilização da medicina. A medicina não 

é nunca pra... pra ser mercantilizada. É um horror. 

 

WH - É, eu concordo. 

 

CA - É um horror. É... é uma medicina que tem as coisas mais contrastantes, é um paradoxo. Você 

vê: Hoje, temos as coisas mais complexas e que se, ditas sofisticadas, eu acho que é sofisticada 

mesmo, porque o significado de sofisticada é de mentiroso, que...que ilude...os... é de sofisma, 
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é...é, esse que é o verdadeiro significado (ri) da palavra, viu? Mas essas coisas que hoje existem 

aí, me repugnam. Eu não aceito de maneira nenhuma, essas Casas de Saúde que a primeira coisa, 

jogam o sujeito na...numa... numa UTI. Às vezes sem necessidade. Às vezes sem necessidade. 

Muitas vezes o sujeito já entra em estado irrecuperável, irrecuperável. Não havia necessidade, por 

exemplo, de... daquela farsa do Ayrton Sena, que ele já estava morto ali e levaram como se não 

tivesse morto pra... pro hospital, pra poder continuar o Circo. 

 

WH - É, o Circo não acaba, né? 

 

CA - Isso é... isso é impulsionado pelo, pelo ganho de... de dinheiro. Em vez de encerrar em... em 

respeito à vida humana, em respeito a um grande campeão, deviam ter encerrado aquela... aquela, 

aquela prova, não é? Acabava com aquilo. Não! Mas tem que continuar, finge que ele não morreu, 

pra poder não haver prejuízo...material. 

 

WH - Fizeram... fizeram o mesmo com o outro rapaz, que morreu. 

 

CA - A mesma coisa... 

 

WH - Azenberg(?), foi. 

 

CA - ...Era uma vergonha. É uma coisa que repugna, né? É, então o homem vive, atualmente, 

assim, atrás da riqueza e se esquece de... de princípios mais elevados. Então, a coisa é essa. Eu 

não... eu sou da medicina preventiva, acho que o médico de medicina preventiva, deve ser, 

exclusivamente, tempo integral, pago pra isso, com uma coisa razoável. Não... não precisa ser a 

miséria, é um pouquinho melhor. Que pudesse comprar uma revista, que pudesse no fim da vida, 

levar a mulher, pra dar um passeio, até no estrangeiro, isso era bom. (risos) Mas...que não pode, 

porque às vezes...eu...eu viajei pra tanta... tantas partes, conheci esse Brasil todo e até do mundo. 

Cheguei até a ir aos confins da Ásia Central. Mas não posso levar a minha mulher pra ir dar um 

passeio em Portugal, nem na Espanha, que tem tanta coisa bonita pra ver. Porque o salário é muito 

baixo. Não é? Isso é que é vergonhoso. Mas, devia ver o que eu disse aqui, ... porque, acontece o 

seguinte, como eu tenho essa idéia de que a medicina devia ser socializada, ... então, 

particularmente, no caso da saúde pública, eu vou ao paroxismo, ao extremo. Deve ser única e 

exclusivamente médico... é, em regime de tempo e dedicação exclusiva. Quando o Ministro Mário 

Machado de Lemos me chamou pra ser assessor dele, eu escrevi uma exposição de motivos, em 

1973, setembro de 73, mostrando uma coisa absurda que eu já vinha sentindo. Depois de um certo 

tempo, depois do fastígio da saúde pública, e do... do sucesso estrondoso da malária, da peste 

e...e... dos grandes avanços da esquistossomose, do... do... do controle do tracoma, do controle da 

filária, de tanta coisa, da erradicação da... da... da malária porque ...e, esse, é... o, os inseticidas 

permitiram isso. O que foi que aconteceu? Eu notei que tava di...diminuindo ..., tava minguando ..., 

o quadro de médico sanitarista. Então, eu chamei a atenção disso e mostrei que no quadro de sani..., 

de... de... de saúde pública, tá ouvindo, nós tínhamos uma quantidade de... de médico cada vez 

menor. Então, o total era 248 naquela época, pra... pra... pro nosso Departamento Médico. 

Distribuição de médicos no quadro de, de efetivos da, da SUCAM, que era o DNERu antigo.A 

SUCAM, né? Eram 248. Só tinham 104 em regime de tempo integral. Quer dizer, menos da metade 

em regime de tempo integral. Desses 104, acontece o seguinte, em tempo par.., sim, em tempo 

parcial tin...tinha o resto, 144. Quer dizer ..., agora uma coisa curiosa, eu estudei a, a, o 
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envelhecimento naquela época, eu mostrei que 53% dos que faziam tempo integral, eram velhos 

de mais de...de...de... a média de idade era de 53 anos. 53% não, daquele grupo total, de 40...248, 

104 eram médicos de tempo integral e dedicação exclusiva. Pois bem, desse total, a média de vida 

era 55, e como é que estava sendo resolvida a situação? Contratando aqui e acolá, quem...quem 

aparecia, então se contratava farmacêutico, se contratava eh, médico sani..., médico veterinário, se 

contratava ..., o...outras classes e mesmo assim não dava resultado. 

 

WH - Porque aí eles queriam o...tempo parcial, porque eles se dedicavam à  clínica,ao consultório 

e à famácia... 

 

CA - É, e...e...e outra coisa, e mesmo assim gente velha. Porque a média de idade era de 50... e...e, 

50 anos. Se eu já estava achando a minha média, do meu grupo, de 53 anos alta, a outra que estava 

sendo chamada, tava com 50 anos, em média. Então isso é um absurdo. Foi quando eu disse o 

seguinte: "Onde é que está o resto do pessoal?", "O resto está à disposição de outros órgãos." Tinha 

40 sujeitos, 40 médicos e técnicos à disposição de outros órgãos. O Mário Lemos ficou 

impressionado e como ele estava certo de que ia ser reconduzido no Ministério, ele mandou que 

eu estudasse mais essa coisa. E eu fiz... 

 

WH - Isso foi em que época, Dr. Celso? 

 

CA - 73. 

 

WH - Essa é uma época em que as instituições de Saúde tão... 

 

CA - Tavam embarcando(?). 

 

WH - O...o IOC, também, né?... 

 

CA - Tudo. 

 

WH - ...a Fundação Oswaldo Cruz. 

 

CA - E você sabe de uma coisa? Enquanto estava acontecendo isso, minguando o quadro técnico, 

quer dizer, o quadro de atividade fim, crescia ... explodia no seu grande esplendor a turma de 

atividade meio, que era administração. No meu tempo administração era uma, a divisão de 

administração com seções de pessoal, seção financeira, não é, seção de material. Mas, depois de 

certo tempo, ela foi crescendo e hoje nós vemos, diretorias, e dentro das diretorias, as divisões. 

Então, vamos ver quem está lá, encolhidinho, o grupo técnico que faz atividade fim. Então, isso 

dá um certo desgosto, quer dizer, houve recursos para aumentar, desmesuradamente, o número de 

pessoas de...de atividade meio, não é, especializaram, mandaram fazer cursos, fizeram tudo. Mas 

a parte que é importantíssima que é atividade fim, são os médicos sanitaristas, e principalmente, 

também, a parte de pesquisa, porque nesse meio, nesse grupo, tem o grupo que faz pesquisa 

epidemiológica. Porque esses inquéritos epidemiológicos exigem conhecimento, não só de 

organização, exige de...de...de, de conhecimento, de...de...de... parasitologia. Nós precisamos de 

saber como é que se classificam os bichos. Oh, é..., antigamente até os guardas sabiam distinguir 

uma...uma....um mosquito, sabiam distinguir as... as diferentes espécies de larvas de mosquito. 
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Hoje, você hoje, chegou aqui um rapaz, pra botar um pouco de abate(?), eu até perguntei: "O que 

é isso?", ele..., "É abate(?)?", ele ficou assim...,  ..."É o fosforado?", ele disse: "E o Sr. sabe disso?" 

(risos), aí eu digo: "É eu tive uma idéia, umas noções sobre isso, de modo que eu tô perguntando 

pra ver se já tem coisa mais nova". E...ele riu, aí eu disse... eu disse: "Você conhece o mosquito?", 

ele ficou assim, olhando pra mim..., "Ou você só faz botar esse pozinho onde tem água (risos), ou 

você sabe...", Aí eu disse: "E o... e o tal do fumacê, ainda existe?", ele disse: "Tá... tá tudo 

quebrado, mas quando houver aí alguma coisa de dengue, aí aparece, porque isso só aparece 

mesmo no dengue." Eu digo: "E aparece mal, porque o fumacê não resolve nada." O fumacê é... é 

uma técnica, que mata o mosquito alado, é caro, estraga o ambiente ecológico, mata borboleta,... 

 

WH - Mata todos os bichos. 

 

CA - ... mata todos os bichos e dá dinheiro pros gringos, americanos que vendem esses aparelhos, 

todos vêm pra aqui, não é, com... pra, pra nós aqui. Agora, esse dinheiro que se gasta com esses 

aparelhos, devia ser pra empregar funcionários, pra ter uma atividade permanente do que se 

chamava antigamente, polícia de foco. Polícia de foco significa o sujeito visitar casa por casa, 

procurar os focos criadores de mosquito, destruir os focos, ensinar o pessoal a evitar e...e...e...essa, 

essa possibilidade de ter criadores de foco. Então, todos os terrenos baldios, os cemitérios que 

são... são grandes focos (ri) de... de mosquitos com aquelas flores dentro de jarros com água. Isso 

tudo tem que ser visto, é polícia de foco. É mais barato e é mais eficiente, é mais permanente, é 

mais efetivo o trabalho. 

 

WH - Porque você pega ele antes, né? 

 

CA - Hem? 

 

WH - Você pega antes de ter um surto no (?). 

 

CA - É, é. Pois é. Pois bem, então as notas, eu noto isso... 

 

WH - Agora, Dr. Celso... 

 

CA - ...eu falei aqui em 73, eu fiz esse trabalho e notei que...não foi feito, Mário não foi 

reconduzido ao Ministério. E agora eu noto que a quanti..., a parte de meio, de atividade meio, 

cresceu muito. 

 

WH - É, eu ia até lhe perguntar, in...interessante o Sr. ter falado nisso, porque tem uma 

ligação ...que eu, eu tô fazendo aqui com, a política do Barreto, né? Quer dizer, a idéia de colocar 

dentro dos Serviços de Saúde, gente de tempo integral, sanitaristas formados, era até pra evitar que 

pessoas, por exemplo, veterinários, enfim usassem meio tempo, trabalhassem sem interesse e 

depois fossem pro consultório privado? Também tinha esse lado, né, além de ter gente da carreira, 

pessoas que realmente estivessem interessadas em...trabalhar em Saúde Pública? 

 

CA - É. É. Outra coisa ... , olhe, eu vou lhe dizer, o ..., eu tive a experiência própria, a minh..., a 

situação, eu quando entrei pra saúde pública, entrei aos poucos, eu não ia entrar em Caruaru pra 

ser médico do Serviço de Peste, eu ia pra fazer clínica, tanto que eu fui eleito, eu fui nomeado, 
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eh...assistente do Hospital ... São Sebastião. Agora, como... o problema de peste foi de tal 

maneira...é... cruciante porque era peste aqui, acolá, em toda parte, eles não tinham então, só 

podiam contar comigo. E então, eu vivia viajando de Caruaru pra São Caetano, pra Toritama, pra 

Garanhuns, pra... Belo Jardim, pra Triunfo, não tinha tempo de fazer clínica de jeito nenhum. Mas, 

aquele trabalho me entusiasmou. Não é? Me entusiasmou. Então, inspirado nisso que eu senti, que 

eu sofri, que eu, que eu vivi, eu disse ao Ministro que contratasse os médicos, não pra fazer logo 

o Curso de Saúde, primeiro contratava e verificava se ele tinha capacidade de permanecer no 

campo. A gente fazia um treinamento rápido com gente mais experiente, antiga e os novos ficavam 

trabalhando como auxiliares naquelas, em determinadas áreas. Depois de três, no mínimo de três 

anos, aí então é que mandava fazer fa..., os cursos de especializações. Agora, por que isso? Porque 

eu...eu via que depois que a Escola de Saúde foi criada, muita gente procurava fazer o Curso de 

Saúde, não pra ser sanitarista, mas pra tirar título. Durante algum tempo, ele ti...pegava uma bolsa 

de estudo, depois tirava título e aí melhorava o currículo porque tinha o título de médico sanitarista. 

Mas... 

 

CF - Não seguiam carreira? 

 

CA - Nem todos iam, a maioria não ia. E a... e a... alguns que passaram a ser médicos de saúde 

mesmo, muitas vezes não se adaptavam e então, saíam. E outros viram, viram..., no correr do 

tempo, que era mais interessante ganhar na clínica do que ser um médico assalariado. Então, é isso 

que eu digo, se não tiver um pouco de idealismo, não entra, não deve entrar pra saúde pública. 

 

WH - Mas o Barreto, eu acho, que tentou evitar que... 

 

CA - Barreto tentou evitar. Barreto era do grupo idealista, né? 

 

WH - Porque eu me lembro de ter lido num... livro, falando sobre a época do Carlos Chagas, 

justamente, que quando ele cria o Departamento Nacional, né, Departamento de Saúde, ele 

contratou muitos médicos, que eram médicos clínicos, né, e muita gente reclamava, já nessa época, 

que os médicos clínicos não se interessavam por Saúde, eles iam lá bater o ponto só, fazer aquela ..., 

né, aparecer lá duas horas e iam embora pro consultório privado, né? Quer dizer, tem esse lado 

também, né, além de ter uma pessoa que se dedica, né, que tem ... 

 

CA - I...i...isso é muito relativo, não se pode fazer uma nítida separação, por exemplo, Gaspariana, 

Gaspariana foi um...um dos gênios da...da pesquisa de Manguinhos. Ele era um médico que tava 

no Serviço de ... de...Pinel, né, de psiquiatria, fazendo ana...anátomo(?) patológica e tal. Aí foi 

atraído por Oswaldo Cruz e...e..., só teve uma coisa ..., que ele morreu muito moço, senão ia ser... 

 

WH - Morreu infectado, né? 

 

CA - ...um dos gênios... é. Morreu muito novo. 

 

WH - Morreu infectado, né? 

 

CA - Morreu infectado. 

 



 
 

230 

 

WH - Com leishmania(?).  

 

CA - Ele morreu quando ele autopsiava um cadáver, ele teve si..., ele teve uma infecção, um 

choque ... infeccioso e aí...ma...matou, teve uma infecção. 

 

WH - Quer dizer então, que o Sr. não concorda com essa visão que os médicos, os clínicos, que 

havia ali um...um clima de inimizade entre esses dois? 

 

CA - Não, não era propriamente inimizade não. 

 

WH - Dois lados(??) da medicina? 

 

CA - Porque saíam tranquilamente sem, sem haver embate. Cada um se afastava. (ri) Cada um ia 

se afastando. 

 

WH - Porque em relação à tuberculose, por exemplo, a gente viu que têm, né, têm visões diferentes, 

né, por exemplo, pra o Serviço, no caso o Serviço de Tuberculose na Campanha. 

 

CA - Bom, na tuberculose, houve uma época..., aí é que está, a tuberculose é uma doença, que 

pegava uma...uma faixa muito grande de população, e no meio dela gente rica que podia pagar. 

Agora, as grandes endemias rurais, é só de gente que não pode pagar. Então é leishmania, é peste, 

é tracoma (ri), é essa coisa que tem sempre na zona rural mesmo. Agora, a tuberculose como era 

uma doença universal, pegava tudo, e tinha gente da classe rica, bem situada que teve. E vamos 

dar os exemplos dos nossos grandes poetas, Manoel Bandeira, ...e por aí a fora, né? Quanta gente 

foi se tratar com médicos que, com os grandes tisiologistas. E depois apareceram logo, porque na 

época era tratamento higiênico-dietético, o sujeito ficava num...num hospital de clima bom, 

geralmente, em Belo Horizonte, em...em...lá, aquela cidade alta lá de São Paulo, como é..., Campos 

de Jordão e tal. Então os ricos iam pra lá, não é? E os pobres ficavam mesmo no Dispensário...(ri) 

de tuberculosos. 

 

WH - E porque tinha, inclusive, Dr. Celso, diferentes divisões de controle da doença ou de 

formas(?), por exemplo, se tinha um grupo de médicos clínicos que defendiam que tinha que ser 

tratada e tal, a tuberculose nos hospitais e um grupo mais ligado à parte de saúde pública de 

prevenção mesmo. 

 

CA - Bom, aí o grupo de saúde pública ..., começou a... mudar um pouco, depois da...dos grandes 

avanços na terapêutica. Quando apareceu o para..., o Ácido paramino salicílico, o PAS, quando 

apareceu Hidrazida e quando apareceu a...a... a Estreptomicina, esses três grandes...essas três 

grandes armas, a coisa mudou totalmente. Aí a tuberculose passou a ser tratada até 

ambulatorialmente, porque antes, nas épocas duríssimas, de mais de 40 anos atrás, 50, é... o 

ambulatório, o ambulatório não, o sanatório, era a grande arma considerada porque, primeiro 

porque tiravam o doente do...do... 

 

WH - Do convívio social. 
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CA - ...(?) e deixava de contaminar. Muito bem, e depois ele tinha todos os meios, tinha o Solarium, 

tinha repouso, tinha alimentação boa, tratamento caríssimo... em ambulatório, em sanatório. Mas 

depois, o enfoque foi outro, com a...com o avanço da...da terapêutica, não é, e com a chegada dos 

antibióticos, principalmente a estreptomicina, a coisa melhorou. E então, ocorreu isso, 

violentamente houve uma queda enorme...dos...bacilíficos, quer dizer, das pessoas que estavam 

eliminando bacilo. E com a melhoria, passaram a ser mais...eh, aparência melhor, a... 

aparentemente, clinicamente dava a impressão de curado, mas continuam com a sua, com a sua 

carga de, de bacilo de Koch. ... ... Se o tratamento não é cento por cento bem feito, se ele entrar 

em stress, se ele entrar em, em...numa crise maior de alimentação, de trabalho, 

é...hou...exis...esforços maiores forem exigidos daquela pessoa doente, daquela pessoa portadora, 

a...a, explode a doença, é o que está acontecendo agora. A tuberculose deixou, caiu o índice de 

mortalidade, de mortalidade da tuberculose violentamente. Eu fui da época que o índice de 

mortalidade era de 530 por 100 mil, lá em Recife. Aqui baixou violentamente, depois que ... esses 

métodos novos de tratamento. Mas acontece que agora tá subindo de novo. A...a tuberculose já 

não é a mesma. Ho...Houve o que? Deixou de haver uma mortalidade elevada, mas o estoque de, 

de portadores continuou. Muita gente aparen..., não morre, mas também não ficou 100% curado, 

então ele transmite. 

 

CF - E as condições externas não estão favorecendo (??). 

 

CA - Se as condições são de miséria..., por exemplo, agora, essas favelas que têm aí. Isso aí... eu 

acredito que deve ter muito tuberculoso por aí a fora. ... Muito mesmo. Agora, você fez uma 

pergunta que eu já nem me lembro mais qual foi, qual é.(ri) ... 

 

WH - Já me respondeu. 

 

CF - Não, era da divisão entre medicina com clínica, e saúde Pública, essas separações ...(??) 

 

CA - É, é mas nessa época ainda tem, ainda tem espaço pra eu falar alguma coisa? 

 

WH - Essa fita tá quase terminando, mas o Sr. pode falar mais um pouquinho. 

 

CF - (???) 

 

CA - Então vamos pra lá, (?) pro final. Na época..., o Barreto ainda, né, fez essas modificações, 

fez o Posto de Saúde, veio tratar de higiene, veio o grupo seguidor de Barreto, que ... essa última 

geração, que criou inclusive um exemplo que eu dei em Pernambuco, criou a, a Esc..., a Sociedade 

de Higiene de Pernambuco, coisa semelhante deve ter acontecido exatamente em todos os outros 

estados. Principalmente na Bahia, Minas, que são grandes ... centros universitários e que têm toda 

condição de criar este tipo de, de trabalho de saúde pública. Pois bem, a... aí em 50, a década 50, 

surge o DNERu.O DNERu já veio com avanço, o...a...a...no impulso, do, do grande sucesso da 

malária e daq...das outras endemias que estavam sendo examinadas, a esquistossomose. Então, 

esse, esse..., gigantesco organismo que foi o DNERu, englobou tudo que se fazia à DOS, em 

Chagas, em ma..., em esquistossomose, peste, febre amarela, malária, não é, ... filária, tudo isso 

foi englobado, não é, e ... ainda mais, logo, eh..., passou ao conceito de se tratar a malária não 

como, de se combater a malária não como uma doença di... sob controle, mas para erradicar. Que 
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é uma das coisas importantíssimas, erradicar. E só foi possível a erradicação de várias áreas de 

grandes áreas do Brasil, eh... com os, os novos inseticidas. Um exemplo típico de erradicação a 

curto prazo foi feito na malária do nordeste, na malária do nordeste, é ou não é? Agora... 

 

CF - (??) 

 

WH - Mas a gente tinha uma série de perguntas, a gente podia... 
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Data: 25/05/1994 

 

 

Fita 14 – Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 25 de maio de 1994 e a gente tá fazendo a sétima entrevista com o Dr. Celso 

Arcoverde de Freitas. Tivemos um problema na outra fita, né, e a gente vai repetir esse começo, 

né, o Dr. Celso vai repetir pra gente. A gente vai fazer a questão novamente. 

 

CF - Bom, Dr. Celso, a gente queria que o Sr. falasse um pouco sobre como foi o trabalho da 

Fundação Rockfeller junto com o Governo Brasileiro no combate à malária, né, no nordeste, a 

Campanha contra o gambiae, como é que isso se deu, como era a relação entre as duas, entre os 

dois governos...(barulho de criança) 

 

CA - ... Inicialmente eu devo dizer que a Fundação Rockfeller, já trabalhava aqui antes do gambiae, 

contra a febre amarela, juntamente com os ... médicos, especialistas brasileiros, entomologistas, 

é..., procurando combater o Aedes aegypti. Foi um trabalho fantástico, devido à extensão da área 

infestada pelo onofilis(?)..., pelo Aedes aegypti, e... ocorreu a coisa mu...muito importante é que 

depois de alguns anos de trabalhos de... de luta contra a...a destruição dos focos de larvas de Aedes 

aegypti, criando grandes problemas com população pobre. Eu me lembro bem que em Recife, 

houve até um problema de quebrar a jarra, as jarras d'água do pessoal pobre das favelas, isso criou 

um caso tão sério, que na Revolução de 30, incendiaram a casa de um médico que era...  

 

WH - Mas isso era ... 

 

CA - ... Diretor da Saúde Pública lá em Pernambuco. 

 

WH - Isso. O Sr. contou. 

 

CA - Pois é. 

 

WH - Isso tinha a ver com a Fundação Rockfeller, esse trabalho? 

 

CA - Ele apoiava. Ele apenas, ele...ele dava toda a colaboração. Então a... a, porque a Fundação 

Rockfeller marcava com os técnicos brasileiros, o Manso, um grande entomologista brasileiro, que 

deviam ...eh, liquidar de uma vez por todas com o Aedes aegypti. Muito bem, então, ele apoiava, 

dava toda a força para que os guardas da febre amarela e os médicos de febre amarela, é..., 

atuassem. Houve coisas violentíssimas na época. Eu vou, eu vou... 

 

WH - E a Rockfeller trabalhava com o Serviço de Febre Amarela, junto..., Serviço Nacional de 

Febre Amarela e a Rockfeller? 

 

CA - Nã...não era propriamente junto, porque era, era totalmente autônomo o Serviço de Febre 

Amarela. Mas ele encontrava apoio, vamos dizer, legal, porque eles davam toda a garantia de 

visitas às casas, ele...é..., o Departamento de Saúde do estado apoiava aquela visita domiciliar, 
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visita de foco, polícia de foco pra destruir os focos de Aedes aegypti. E então..., criou casos muito 

sérios. Era muito rígida a...a...a campanha contra a febre amarela. E não só houve casos muito 

sérios lá em Pernambuco, ... eu contei esse, né, que na época incendiaram, mas houve agressões 

físicas violentíssimas, porque na época em que no interior ..., nós fazíamos a visceriotomia 

das...das pessoas que morriam sem assistência médica e com é..., febre, no mínimo dez dias de 

febre sem uma..., é, diagnóstico médico. Então, no interior, fazia-se o serviço de visceriotomia, 

colhia-se uma amostra de fígado e se mandava aqui para o Instituto Oswaldo Cruz. 

 

WH - Que era a sede da ... 

 

CA - Que era ..., tinha a...a sede, tinha ... a colaboração era essa, colaborava com o pessoal, e 

colaborou de tal maneira que foi aqui, se tornou depois um grande centro de produção de vacina. 

A vacina do vírus 17 D, que é o vírus da febre amarela, cultivado em, na membrana no envoltório 

do ovo, do ovo de galinha. E...essa foi a vacina que mais se fez na época e se espalhou para os 

outros países também até a África. Aqui foi um grande centro de produção de vacina... 

 

CF - É. A Fundação Rockfeller produzia no IOC. 

 

CA - É, produzia muito aqui. Tinha o Pena, que era um dos grandes autores, era um dos que faziam, 

produziam a parte de vacina. Tinha o nosso amigo, Madureira Pará que fazia a parte de anatomia 

patológica da...das, das amostras de fígado. Isso tudo, Manguinhos tem de sobra, essa história toda 

porque o Madureira... 

 

WH - O Sr. conhece o Fonseca também, Fonseca da Cunha? 

 

CA - Conheci Fonseca da Cunha, conheci. Conheci muito o Madureira Pará e ele foi um dos que 

descobriu, não, ele fazia anatomia patológica pra febre amarela nas amostras de fígado, do Serviço 

de Anatomia, mas fazia também, ele descobriu também, leishmaniose, leishma..., mas o calazar. 

leishmaniose visceral. Porque ele localizou numa amostra de fígado a, a donovani, a Leishmania 

donovani, que é a causadora da... do calazar. E então, pela...pelas amostras, pela origem, a 

procedência das amostras, nós localizamos, quer dizer, o Serviço que realizava na época, localizou 

o foco na Chapada Diamantina, notadamente no..., na zona de ..., depois eu estive lá, Jacobina, 

havia muita, muita leishmaniose visceral, calazar. ... 

 

WH - Febre amarela ...? 

 

CA - ...De tal maneira que atraiu até, até o Samuel Pessoa do... de... de São Paulo, pra fazer 

pesquisas naquela área. ... 

 

WH - Mas ... 

 

CA - ...E mais ainda, na Serra de (Meruoca?) no Ceará, na Serra de Uruburetama, no Ceará, foram 

localizados o... os casos de calazar e daí surgiu depois no futuro, um serviço formidável de 

pesquisa, dirigido pelo Leônidas (Diny?)... 

 

WH - Mas aí não era mais da Fundação Rockfeller? 
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CA - Não, não era mais, aí isso era...isso, pra você ver um desdobramento, né, a partir ... (defeito 

na fita) 

 

WH - Depois dessa interrupção, Dr. Celso, o...o Sr. dizia que o Leônidas Diny(?) pegou o calazar, 

né, começou a fazer pesquisa do calazar, eu tinha lhe perguntado, já não era mais da Rockfeller, o 

Sr. tava me explicando que isso era pra ... avaliar, pra ver o desdobramento que tinha tido, o Sr. 

podia continuar o raciocínio ... 

 

CA - Bem, eu referi que o Leônidas fez uma grande pesquisa...na... uma magnífica pesquisa na 

zona de Sobral, naquela área da Serra da Meruoca que era..., e conseguiu mostrar que o reservatório 

natural ...da leishmania, naquela área, naqueles, naquelas grotas, era...a raposa. Era a raposa, um 

canídeo, não é, selvagem, que tinha naturalmente, fazia circular com as...os... flambóteros (?), que, 

que faziam a circulação da, da leishmania naquela área. Agora, eu...eu, houve uma ligeira 

digressão, porque na verdade você tinha perguntado sobre a malária. Então, eu..., voltando um 

pouco atrás..., a...a Rockfeller, que já vinha trabalhando com febre amarela e... 

 

WH - (??). 

 

CA - ...um pouco com esquistossomose lá em Pernambuco... E...ela continuou a febre amarela e 

teve uma coisa importantíssima, foi a descoberta da febre amarela ... silvestre, mas isso ocorreu já 

com os médicos brasileiros, eu cito, particularmente, Eleison(?) Cardoso, parece que ele era até de 

Sergipe, daquela família Cardoso de Sergipe. Eleison Cardoso, ele...ele conseguiu mostrar a febre 

amarela silvestre, porque houve casos no Vale do Canaã, lá no Espírito Santo, (ruído na fita) em 

que, em que não havia Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela urbana. Então, estava 

havendo febre amarela sem o transmissor urbano, e a pesquisa se ampliou e terminaram 

encontrando um mosquito silvestre, era o..., era o...aedes leucocelênos(?), um... e um 

outro...sabethini. Eu sei que esse Aedes leucocelênos foi o primeiro...mosquito silvestre que... que 

mostrou a transmissão da febre amarela entre macacos, entre primatas. Da..., a partir dessa 

descoberta, mudou totalmente a, a idéia de, de combater a febre amarela, apenas para controle, foi 

pra extinguir de uma vez, pra erradicar a febre amarela urbana, porque era mais fácil acabar com 

o mosquito urbano, do...que...ele, é impossível acabar com o silvestre. Então, foi quando partiu 

para erradicação, ela foi conseguida e concluída depois de uns três anos mais ou menos, uns três 

anos de não haver febre amarela na área mais infestada, mais...é..., que era o nordeste, em 1958, 

foi dada, oficialmente, como erradicada, com uma conferência na...Oficina Sanitária Panamericana 

em Washington. Quem foi pra lá, foi até um médico brasileiro, alagoano, Luís Lessa. Foi quem 

levou todos os protocolos, apresentou os resultados e... mostrou, encerrou. Aliás, uma campanha 

fantástica porque muitos médicos brasileiros se destacaram. Eu não..., eu falei...no Eleison 

Cardoso que eu conheci muito e quero falar também em Décio Parreira, que foi outro que... 

 

WH - Quem? 

 

CA - Décio Parreira. 

 

WH - Décio Parreira. 
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CA - É. Foi Diretor lá em Pernambuco, da...do Departamento de Saúde, era um sanitarista e ele 

foi um dos que, praticamente, inventou aquele, aquele viscerótomo para...era um aparelho em que 

se pe..., faz a penetração, a...no abdomen para tirar amostra de fígado. É um aparelho que tem, 

puxa-se a lâmina cortante e depois... fecha-se novamente e retira e aquela amostra de fígado vem 

numa canaleta que é..., está (ruído de máquina) nesse aparelho, é... é o viscerótomo. 

 

WH - Agora, essa campanha de extinção de febre amarela, foi coordenada pela, pela Fundação 

Rockfeller? 

 

CA - Foi. Inicialmente foi. 

 

WH - Aí depois a Fundação saiu, né? 

 

CA - Depois a Fundação Rockfeller, depois da febre amarela passou a ser Serviço Nacional de 

Febre amarela, em 1941. Em 41. Já ...no..., praticamente já estava dominada, toda a epidemiologia 

de febre amarela, inclusive a parte de febre amarela silvestre. Eu... referi com os médicos 

brasileiros trabalhando, etc. Agora,... 

 

WH - E o Serviço tinha convênio com a Fundação Rockfeller? 

 

CA - O...o... Brasil tinha... 

 

WH - Ou a Fundação Rockfeller era o Serviço ... 

 

CA - O Brasil tinha convênio com a Fundação Rockfeller. Agora, o... emprestava... trabalhavam 

médicos brasileiros e médicos americanos. Os médicos americanos que tinham...treino, 

experiência em outros focos, na..., em Cuba, em outro, Caribe, etc, eles vieram pra aqui, então, 

houve esse entrelaçamento de, de pesquisadores, né, (ruído na fita) houve uma cooperação muito 

grande, muito boa, muito útil e que redundou na erradicação da febre amarela aqui no Brasil. 

Agora, esse...essa, a Rockfeller, também emprestou, principalmente, o seu grande chefe que era o 

Fred (Soaper?). Fred Soaper, quando houve a infestação no Brasil pelo Anopheles gambiae e então, 

já, com todo aquele grupo de malariologistas brasileiros, gente que, que estava  já acostumado, 

porque antigamente, não havia Serviço Nacional de Malária. Cada estado fazia o que podia e 

praticamente se, se resumia a, a atividades durante os surtos epidêmicos de malária. Quando a 

malária recrusdecia violentamente, então, os Governos Estaduais faziam o seu trabalho. Eu me 

lembro que em Pernambuco, a malária era assombrosa em toda Zona da Mata. Agora, havia 

períodos de mais ou de menos, a...a incidência da malária variava um pouco também de acordo 

com o que? Com a umidade, e as chuvas...da maior, o maior ... número de transmissores. Então a 

época em que o (taspaculato?), (albistáquio?), que eram os bichos que tinham lá, os transmissores 

que tinham lá. E aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, o darlinge(?) era outro...outro, 

porque há várias espécies e de...de acordo com a área tem o seu vetor próprio. Aqui na...na zona 

da Baixada Fluminense, uma zona rica e que nós estavamos preparando, que estava sendo 

preparada cada vez mais pra produção, inclusive havia muita produção de laranja naquele tempo, 

havia aqui, um Serviço na Baixada Fluminense, que era dirigido pelo Dr. ... , se não me falha a 

memória, ... Hildebrando de Góes, era um engenheiro, Hildebrando de Góes. E ele mantinha um 

grupo de sanitaristas nessa área. Nessa época, aqui no Rio de Janeiro, já trabalhava Maneco 
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Ferreira, que também era, foi um grande, um dos grandes malariologistas aqui do Brasil. Maneco ... 

Ferreira. 

 

CF - Em que ano foi isso, Dr. Celso, o Sr. se lembra mais ou menos em que ano? 

 

CA - Bem, isso foi antes de 30..., foi 33, 35, 36. E desde de 35 e 36, Hildebrando de Góes trabalhou 

aqui. 

 

CF - Com o Maneco Ferreira? 

 

CA - É, na...na...na...no saneamento da Baixada Fluminense. Mas quando veio... a infestação do 

Brasil pelo gambiae, Maneco foi pra lá, pro Nordeste. Foi trabalhar lá e levou várias outras pessoas 

pra lá, vários outros sanitaristas e malariologistas, inclusive o Candau. Marcolino Candau, foi um 

dos que o Maneco levou pra lá, pra trabalhar. E então, eu já peguei o grupo totalmente formado, 

já no fim da campanha. Eu quando cheguei no Ceará, era em 1941, já estava no fim da campanha, 

mas eu ainda encontrei lá o Candau, o Maneco Ferreira, o Leônidas de Guinle, Diny, o Nélio 

Guimarães, todos eles trabalhando lá na, na Campanha de erradicação da, do Anopheles gambiae, 

né, e o Maneco. Então, você veja, esse grupo ...., de médicos brasileiros eram grandes 

conhecedores da epidemiologia e da profilaxia da malária. A... a, esse grupo foi o núcleo que 

depois foi aproveitado...é, para o Serviço Nacional de Malária, já em 1941. Depois..., de encerrar 

a Campanha de Erradicação do gambiae ...do gambiae. 

 

WH - E como é que, o Sr. podia explicar como é que a Rockfeller entrou nesse, nessa área? Como 

é que foi o interesse da Rockfeller pra trabalhar na Malária? 

 

CA - Bom. A Rockfeller, ela... veio aqui por intermédio da Oficina Sanitária Panamericana, desde 

de 1909, se não me falha a memória, 9 ou 11, que...quando se fundou a...a...a Organização, a...a 

Sanitária Panamericana, que ela se interessa pelos grandes problemas de saúde do...do... de todo o 

Hemisfério, de todo, de todo o Continente Latino Americano. A Sanitária Panamericana pega todo 

Continente Latino Americano. Então, esse grupo vinha sendo orientado e apresentado para ser, 

para dirigir campanhas, para fazer pesquisas através da Sanitária Panamericana. E o Brasil sempre 

foi muito receptivo a...e... essas, essas campanhas sanitárias. O Brasil teve, sempre teve um homem 

de grande descortino para a medicina preventiva. Basta dizer que o primeiro país que combateu 

Aedes aegypti na América, depois de Cuba, foi concomitantemente com Cuba, foi Emílio Ribas, 

lá em São Paulo, antes de Oswaldo Cruz. Foi em 1800 e..., já no final do século. Em 1893, já 

estava em Pirassununga e em outros, outros Estados. Então, é um exemplo pra mostrar que há 

sempre médicos brasileiros, interessadíssimos e...e...e com grande visão. Outro exemplo que eu 

vou dar, a...a ...o Geraldo de... de...Paula Souza, irmão do Rafael, que era um dos grandes da...da... 

da Saúde Pública, particularmente da tuberculose, o Geraldo Paula Souza, foi quem propôs a 

criação da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Muita gente nem sabe disso. Mas foi ele 

na...na...numa reunião, em...parece que em São Francisco, da URRA, que era uma organização 

internacional, logo depois da guerra, em 1946. Ele propôs a criação de um organismo internacional 

para cuidar da saúde. Isso, eu tô dando isso, pra mostrar os exemplos de homens que têm essa 

visão. Nós tivemos grandes sujeitos, formidáveis, pra, pra...é, com visão pra saúde pública. Isso 

são..., a esses é que nós devemos esses arrancos de...de...de grandes campanhas, de...como por 

exemplo, do Carlos Chagas, do Evandro, filho do Carlos Chagas, que foi outro que procurou 
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impulsionar a...a...o combate à...às grandes endemias. E terminou ele não sendo um grande chefe 

de...desse trabalho porque morreu naquele desastre de avião. Mas, ... então, voltando ao que eu ia 

dizendo sobre... 

 

WH - Eu lhe perguntei, como é que a Rockfeller se interessou... 

 

CA - Sim. A... a Rockfeller... 

 

WH - ...nessa Campanha da Malária, particularmente da Malária? 

 

CA - Ah...pela, ...por uma questão epidemiológica de..., de ligação de, de profilaxia, combate ao 

mosquito, combate ao mosquito. Então, na época ..., a, o grupo especializado...em evitar uma 

doença por combate ao seu vetor, que era um mosquito, a malária sendo também transmitida por 

um mosquito, já havia afinidade. Então o grupo já estava ... 

 

WH - Quer dizer, o Sr. acha que o know-how da Rockfeller em relação à febre amarela, ao combate 

ao mosquito da febre amarela foi aproveitado... 

 

CA - Já facilitou pra, pra malária... 

 

WH - ...foi uma das ... 

 

CA - E depois o grupo era, era um só. O grupo que trabalhou na febre amarela já muitos deles 

foram egressos da...do Serviço da Malária, já eram malariologistas. Então, havia uma cer..., 

afinidade. E depois eles treinaram bem, quer dizer, os novos médicos da febre amarela, eram 

treinados, faziam cursos de especialização es...específico pra, pra combater o mosquito. E ficavam, 

é..., com a visão muito nítida, muito clara de como combater mosquito, como combater... Agora, 

variava apenas o que?  A...a...a parte e...e...ecológica, epidemiológica do governo. Mosquito da 

febre amarela, quais são seus hábitos, onde e...ele desova, como desova, o tempo, a mesma coisa, 

as espécies, que espécies de mosquito nós temos pra malária. E então, nós temos uma enormidade 

de malariologistas, eu vou dar um exemplo de um outro, paraense ..., lá de cima, que é o Periaçú, 

que fez descobertas, fez descrições de mosquito .. 

 

CF - Antônio Periaçú, né? 

 

CA - Periaçú, aquele lá..., e...ele trabalhou em Manguinhos também, mas isso já faz tantos anos, 

ele faz ... . Esse eu não conheci, conheci só os trabalhos dele. 

 

CF - Deixa eu lhe perguntar uma coisa, nessa linha mesmo que o Sr. tá falando, Dr. Celso, eh..., 

por algumas informações de, de, de outras pessoas, né, eh...eh... parece..., há o indício, de que 

havia uma certa divergência entre um grupo que tava preocupado exatamente de combater..., né, 

erradicar o vetor e um grupo que queria uma, uma, um combate mais preventivo. Né? Parece que 

havia uma certa divergência entre o Barros Barreto e o Soaper em relação a isso. Que o Soaper 

tava mais preocupado só com o vetor e o Barros Barreto já queria implementar, já queria que a 

campanha tivesse uma atuação mais abrangente, criasse medidas mais preventivas ... 
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CA - Aí nós temos que destacar dois pontos: no que diz respeito à febre amarela e na...e na malária. 

 

CF - Não, na malária. Eu tô falando da malária, especificamente. 

 

CA - Ah...na, na malária? 

 

CF - É. 

 

CA - A malária, a situação da malária se definiu, de uma vez por todas, depois do grande sucesso 

que se obteve com o DDT. O ponto principal pra se passar de Campanha de Controle para 

Campanha de, de erradicação da Malária, foi o notável desempenho é... que teve, que a campanha 

teve com a utilização do DDT. Agora, ... o DDT baixou violentamente, porque aqui havia mais de 

um milhão de casos de malária, entre... Amazônia...Brasil de todas as áreas, essa zona Sudeste e 

tudo, a zona menos..., menos malarígena era o Rio Grande do Sul, por uma questão climática 

também. Mas até Santa Catarina, onde havia...é..., malária de Kerteszia, com aque...com as 

bromélias, né, o transmissor bellator, aquele mosquito. Então, isso era uma coisa louca, veja 

que...veja que extensão de território, desde de Santa Catarina, São Paulo, pegando todo o Nordeste 

até a Amazônia. Então era, eram milhões de casos de...de... de febre amarela, de... 

 

CF - Malária. 

 

CA - Malária. A...a...a prevalência, a incidência era muito alta. Então, quando o...o... o... DDT foi 

posto à nossa disposição, foi um sucesso fantástico. E então foi exatamente a partir do ano de 1942, 

43..., depois da guerra. Depois que a guerra liberou o DDT pra nós..., foi depois um pouco, porque 

até 1943, eles ainda tavam lutando na...na Itália e no, no, no...não deixavam o DDT. Então, 

começou então a cair. A queda foi violenta, mas então surgiram estudos em...em áreas menores, 

e...e.. principalmente estudos feitos por um argentino que era o, o...Alvarado e depois um grande 

malariologista venezuelano..., que ele, conheci muito ele...ele foi mais de uma vez lá à 

Pernambuco, Galbadon, Arnoldo Galbar...Galbardon. Eles lutavam pra erradicar a...a... . Então 

eles disseram: "É melhor nós utilizarmos agora uma uti...uma...uma campanha de rigor, de grande 

rigor, pra erradicar." e ... Por que? Porque se nós conseguirmos passar mais de um ano ou dois, 

sem haver transmissão, se esgota o...o...o...germe  da..., o... o... o (laveirã?), quer dizer, o...o...o 

causador da febre amare..., da...da malária. 

 

WH - Da malária. 

 

CA - Então, a situação era essa. Se nós conseguirmos interromper a transmissão durante dois anos, 

não vai haver mais malária naquela área. Porque se esgota naturalmente, o...o...o..laveirã no 

sangue. Ou fica de tal maneira reduzido..., fica, dilui de tal maneira que não há condição de se 

formar um foco. Então os focos virão por emigração, vindos de uma área malarígena para aquela 

área que foi controlada. Então, nós vamos, partindo desse princípio, erradicamos aqui, a área fica 

livre e ela só virá a ser novamente infectada se aparecer um trans..., uma emigração de 

um...reservatório, de um sujeito com gametocídeos, quer dizer, com um cara que venha de lá 

daquela área do...de... da Amazônia e que venha transmitir. Por que? Porque depois de algum 

tempo, depois de dois anos, se não tem mais mosquito, se abandonar, ele pode, ele pode...é, 
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repovoar ainda, ele pode voltar. Mas com aquela condição, não é, ele volta, mas não encontra o 

germe pra transmitir. Então, surgiu essa idéia de erradicação. 

 

CF - Mas aí na época da campanha, especificamente, quer dizer, ainda no final da década de 30, o 

Sr. sabe de alguma coisa sobre isso? 

 

CA - Não, na década de 30, era muito, na década de 30, não se cogitava disso. Isso foi depois da 

década de 40. 

 

CF - Pois é, mas o Sr. sabe, com relação a essas diferentes posturas, tanto da Rockfeller no caso, 

do Soaper e do Barros Barreto, de eles terem posições diferentes...dentro da campanha. O Sr. sabe 

alguma coisa sobre...? 

 

CA - Não. Naquela época..., nem se discutia essa parte de erradição de malária, não é..., 

não...década de 30. Só na, só na década de 50, foi que entrou mesmo, pra valer, a...a...a discussão 

desse novo conceito, vamos e...e erradicar a malária desta área... e então... 

 

CF - Mas qual era a preocupação então? Se a preocupação durante a campanha não era de erradicar, 

qual era a preocupação central, ... da campanha? 

 

CA - A...a...a...a campanha era de errad..., depois passou a ser de...de erradicar. Antes não era, mas 

depois de estudo, porque não se estudou só aqui, eles observavam a...a experiência de fora, na 

Itália..., em outros países, inclusive na América do Sul, na Venezuela principalmente. Então, 

observando que..., verificou...eh..., com esse novo conceito, com essa nova eh..., metodologia de, 

ex...extinguir o mosquito na área, o Brasil entrou nessa. Agora entrou de uma maneira boa, porque 

eles colaboraram. Havia, houve naquela época, foi exatamente na época que cresceu es...houve 

esse grande impacto, foi a época de Juscelino. Porque...Juscelino, teve uma coisa muito boa que 

foi o..., aquelas metas, né, o... 

 

CF - O Plano de Metas. 

 

CA - ...o Plano de Metas. E era tão bom, era, era... que ele chamava até Operação Panamericana, 

lembra, ele fez até Operação Panamericana. Essa Operação Panamericana , era...era...uma coisa 

interessante que deu um..., rendimento, como é que se diz atualmente...,...u..um..., politicamente, 

ele tirou uma vantagem tremenda, Juscelino com essa Operação Panamericana. E os gringos..., 

o...os americanos lá, ficaram um pouco impressionados e então, inventaram logo a ‘operação 

da...das mãos juntas', assim...eh...Aliança Para o Progresso. Que Aliança Para o Progresso não 

valia nada, porque é puramente assistencial e não é com a...com a...com a...as atividades 

assistenciais que leva-se um país ao desenvolvimento. O Brasil tinha era que receber, máquinas...., 

era...eh...alguma... 

 

WH - Tecnologia. 

 

CA - Não é? ...Tecnologia, e não é...dá jipe. E...eu...vi umas coisas in...incríveis, por (exemplo?). 

Eu não sei se referi isso alguma vez, que eu estava no Rio Grande do Norte e chegaram umas 

moças lindas da América do Norte pra ensinar o pessoal a fazer fossa. Eu digo: "Vocês tão 
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perdendo tempo. Vocês...n...não há necessidade disso e depois pra que ensinar a fazer fossa, 

quando a gente sabe fazer, a questão é ter o dinheiro pra, pra fazer a fossa.", e dei o exemplo de 

a...do...do município de Arapiraca em Alagoas, que sem nenhuma campanha, toda a população fez 

fossa, construiu a sua fossa. Por que? Porque houve uma melhoria no, no nível econômico, houve 

uma melhoria no poder aquisitivo daquela população vendendo farinha, pela produção de farinha 

enorme naquela área e fumo. E fumo. Tão grande que a Souza Cruz botou um entreposto lá em 

Arapiraca. Pois bem, aquela área, eu trabalhava lá naquele tempo em peste, peste bubônica e nós 

também fazíamos a...a...a campanha pra preparar, pra construir fossas. Não tivemos o menor 

trabalho em Arapiraca, enquanto em outros municípios que não tinham essa, esse desenvolvimento 

econômico que teve Arapiraca, a dificuldade era muito maior. De modo que, 

havendo...havendo...é, desenvolvimento econômico, não precisa de vir americano, não precisa vir 

alguém de fora. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, o Sr. tá falando de dois momentos da malária, né, quer dizer, década de 

50 já com Juscelino e antes que é 39, né? O Sr. ..., o que o Sr. quis dizer, porque eu, eu acho que 

talvez eu não tenha entendido bem, é que em 39 a Campanha da Malária não era de erradicação... 

 

CA - Não. ... 

 

WH - ... era só de controle do mosquito? 

 

CA - ...Era só de controle e difícil. Sabe por que? Porque nós não tínhamos nem DDT. Sabe como 

é que se fazia a campanha? Primeiro ...é..., enxugando os alagados, aterrando alagados, fazendo, 

fazendo...construindo valas, valetas, valas, fazendo drenagem. Pra que? Era a luta anti... é..., 

criadouros. Então, aqueles criadouros de margens de riachos com remansos..., os remansos...eh..., 

a corrente d'água de um riacho ou de um alag..., ou um alagado, o alagado é...é praticamente um 

remanso, ali então os focos se desenvolvem. Então, a luta que a gente tinha lá, eu me lembro, lá 

no Imbura, por exemplo, durante a Guerra, era limpar aqueles riachos que desaguavam lá, na, no 

rio, para que a corrente d'água fosse mais rápida e não tivesse diminuição e...e...e... e chance do 

mosquito pousar e se desenvolver. Porque com aquel..(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

 

Fita 14 – Lado B 

 

 

WH - Corrente mais rápida leva o ... 

 

CA - Uma corrente mais rápida...o... muro...os ovos dos mosquitos seriam levados. Então, nós 

tínhamos a preocupação, não só de manter limpas as margens dos rios, tirando a..., entulho, a 

vegetação, etc, para que fluísse bem a corrente d'água. Agora, ...matávamos também as larvas que 

por...por ...que existissem por ali, com que? Com petrolagem, fazia-se de petróleo, colocava-se 

petróleo. Eh...pixe, também se colocou. E principalmente, (verde?) Paris, que era um produto 

químico, um assemeado, que se colocava pra matar as larvas. Você veja que dificuldade havia pra 

gente controlar, tão vendo, os focos de coisa. Agora, nas casas se aconselhava o que? A telagem 

da...da...das janelas pros mosquitos não, não entrarem à, à noitinha. Era uma maneira 

de...de...de...uma recomendação que se fazia pra ver, evitar da...da penetração dos mosquitos à 
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noite, a...a......, depois do, depois de cinco horas da tarde, seis horas. Então, veja como era muito 

aleatório o negócio. Não...não...é, hoje valia, amanhã não valia, era, eram práticas muito 

precárias... 

 

WH - Agora, essa... 

 

CA - ...Agora, quando chegou..., sim, e os casos de, d...de malária eram tratados com os produtos 

químicos...é... os medicamentos da época, não é? Cloroquina, beta... betoquina, eh..., até mesmo 

quinino em algumas áreas, porque o quinino nunca deixou de ser uma arma para a malária, porque 

era a única que resultava eficaz contra o pior dos laveirões, dos...dos...do germe da...da...da...da 

malária, o...o falcíparo, né, o Plasmodium falcíparo é o mais resistente a qualquer um desses..., 

porque ele ainda...su...a...aceitava, ou melhor, ele era eficaz a, o tratamento com o quinino. E era 

o que? O laveirã, o...esse...esse plasmodium mais perigoso, o falcíparo, ele é praticamente 

epidêmico e..., e mata. Ele era o que mais mata. Mas a sorte é que a nossa (fórpula?) era 85% de 

laveirã, de...de...de terçã benigna, a terçã benigna. E a terçã maligna, apenas 15% e não era 

permanentemente, havia época que tinha mais, tinha menos. E então, praticamente no Amazonas 

era onde tinha mais essa cepa de, de, de...plasmodium... 

 

WH - Falcíparo. 

 

CA - ...falcíparo. Viu? Então, o resto do Brasil todo, era, era, era laveirã..., era..., era terçã benigna. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, essa, essa, essa...essa coisa que o Sr. tá dizendo da...da Campanha em 39 

ter sido muito mais de combate do que... 

 

CA - É. Aí...era difícil de combater o mosquito, controle puro, não se falava em erradicar. 

 

WH - E o Sr. não acha que talvez por aí, tenha a ver essa, não sei se o Sr. conhece dessa discussão 

entre a...o Soaper e o Barreto, né, porque o Barreto, eu tenho impressão pelo que o Sr. falou, né, 

da política do Barreto, da política de Saúde do Barreto, que ele tinha intenção de montar...eh...os 

departamentos permanentes, né, de controle permanente de doença, de erradicação, de prevenção, 

né? A gente vê o Serviço Nacional de Febre Amarela, o Serviço Nacional de Peste. O Sr. não acha 

que poderia tá por aí, quer dizer, por um lado uma ação tópica da Fundação Rockfeller, que seria 

seria usar o conhecimento, como o Sr. falou, pra acabar com o mosquito e por outro lado o Barros 

Barreto tentando implementar um Serviço mais... permanente de controle... 

 

CA - Bom, aí houve o seguinte, primeiro, o Barreto não teve durante muito tempo esse...esse 

choque. Porque ... depois que se estabeleceu a discussão pra erradicar ou não a malária, não 

demorou muito e então, che...chegou-se à evidência que o melhor seria uma Campanha de 

Erradicação. Principalmente, nas áreas de grande ... produção econômica, na, na...nas áreas de 

maior densidade demográfica e de, e de capacidade... de produção. 

 

WH - Isso..., o Barreto ainda era Diretor do Departamento Nacional de Saúde nessa época? 

 

CA - Ain... Era..., mas nós... É. Era, mas logo depois ele já saiu. Quando chegou a época da 

erradicação, Barreto já não era mais. 
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WH - Já não era mais. 

 

CA - Já não era mais. De modo que o que prevaleceu não foi a vontade e a discussão de um diretor 

como Barreto, como outro que vinha de, de campanhas como o Soaper, foi uma...uma evolução 

natural nos conhecimentos e na...na...no...no...o domínio foi de tal maneira, as evidências foram 

de tal ordem, que a campanha veio naturalmente erradicação. 

 

WH - E com o DDT que o Sr. falou, né,...(telefone) 

 

CA - Exatamente... 

 

WH - ...deixava o uso do DDT? 

 

CA - Exatamente porque nós dispúnhamos de uma arma muitíssimo poderosa, que era o DDT.  

 

WH - Quer dizer, aí já não tinha mais nem discussão de...se erradicava ou não... 

 

CA - Não tinha. 

 

WH - ...Aí já era óbvio que o caminho era esse, não é isso que o Sr. quer dizer? 

 

CA - O caminho era esse, era usar aquela arma e quanto mais depressa melhor e de uma maneira 

operacional, a mais...é... inteligente. Para que? Para evitar que depois houvesse até 

uma...resistência do mosquito. E também se preveniu isso, né? 

 

WH - Claro. 

 

CA - Quanto mais depressa se atuar, tanto melhor, porque evita que haja uma resistência. Vamos 

ver, por exemplo, em peste, nós...utilizamos a princípio o DDT pra pulga com uma eficiência 

magnífica, não é? E depois u..., começamos a encontrar resistência e aí passamos pra outros 

inseticidas, não é? 

 

WH - Quer dizer, essa discussão de erradicação já é um segundo momento do controle da malária, 

não é? Já é década de 50..., já é... 

 

CA - É. Primeiro foi a fa..., vamos considerar assim, de uma maneira, vamos dizer, (ri) didática. 

Na época de 30... até a 40, foi a época do controle, a partir de 50 foi a época da erradicação. 

 

WH - Já é a erradicação. 

 

CA - ...Erradicação. Agora, ... 

 

CF - É...quan...quando o Serviço Nacional de Malária é criado, em 41, quer dizer, então a 

preocupação central do serviço foi ser só o controle...  
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CA - Ainda era, ainda era o controle. 

 

CF - ...ainda era o controle, não é? 

 

CA - Ainda era o controle. Eu me lembro muito bem, em Maceió, que, que trabalhava eu na peste 

e o Olímpio Pinto que era um dos malariologistas na época... 

 

WH - Olímpio? 

 

CA - Olímpio Pinto. Ele, ele depois trabalhou conosco na...na..., Departamento de Endemias 

Rurais. Ele, ele vivia de botas, porque era, era dentro das, das valas(risos), aí...de...daqueles 

alagados e de... 

 

WH - Vivia de botas, literalmente, com as botas nos pés? 

 

CA - ...é... nos pés, vivia de botas, literalmente de botas, porque não passava o dia examinando o 

trabalho e acompanhando a atividade dos guardas naquela área, da levada, daquela, daqueles 

alagados lá de Maceió. 

 

CF - Agora, Dr. Celso, quando o Serviço Nacional da Malária é criado, Pinotti é que é quem é 

indicado pra ser diretor do Serviço, né? 

 

CA - Não. Quem foi primeiro foi um..., peraí..., o primeiro... 

 

CF - O Pinotti foi dirigir o Serviço... 

 

CA - Não...foi o segundo diretor. O primeiro era até um sujeito que era do Rio Grande do Sul..., 

Abel Vargas. Abel Vargas esse cara. Mas Pinotti sempre foi muito ambicioso e tinha muita ligação 

política. Pinotti...Pinotti... 

 

CF - Pois é, isso que eu queria saber, o que levou..., o que levou Pinotti a ser, a ser o diretor do 

Serviço Nacional de Malária. Ele não tinha uma trajetória ligada à malária, não é? 

 

CA - Mas ele era ambicioso. Pinotti era um sujeito que tinha uma capacidade de liderança 

extraordiária, era ambicioso. Então, ele tinha já algum...algum...know how na época, ele trabalhou 

na febre amarela, ele tinha uma ligação com essa coisa de, de, de...matar mosquito. Tanto que 

depois, ele dizia, quando fazia as entrevistas no meu tempo, dizia: "Eu sou um simples mata-

mosquito.", ele gostava de dizer isso, mas ele tinha uma certa ambi..., uma certa não, uma boa dose 

de ambição, inclusive ele foi até político quando ele iniciou a vida dele..., como médico, logo no 

princípio. Foi prefeito aqui na Baixada Fluminense. Não sei qual foi desses municipiozinhos aí, 

pequenininho, Nova Iguaçu..., u...um desses, vocês talvez descubram isso lá na, na...na história lá 

no...no Oswaldo Cruz. Deve ter. Porque ele trabalhou na febre amarela, foi prefeito e sempre andou 

ligado, se aproximando de... e conseguiu através de Alzira Vargas, que era...ele ligado ao pessoal 

de Vargas, quando veio a revolução, ele se ligou. Ele conseguiu e ficou ... como médico 

do...Serviço de Peste. Ele foi médico de Peste ... em 1941. Ele...foi, a primeira visita à área de 

peste, ele fez comigo. Ele foi lá e eu mostrei a área de peste ao Pinotti. 
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CF - Isso foi antes... 

 

CA - Desde Maceió, até ... a Serra da Ibiapaba, (ri) no, no Ceará. 

 

CF - Isso foi antes de ele ir pra malária? Antes de ele ir pro Serviço Nacional da Malária? 

 

CA - Antes. Agora, no ano de 1942, sai o Vargas, esse...esse...esse gaúcho, ... 

 

CF - Como é mesmo? 

 

CA - ...e entra ele. 

 

CF - Como era o nome mesmo, dele? 

 

CA - Era Abel Vargas, se não me engano. 

 

CF - Abel Vargas. 

 

CA - É. Era Vargas. Eu tenho certeza que era Vargas. Era gente ligada ao, ao Getúlio, lá do Rio 

Grande do Sul. Abel Vargas..., era isso. 

 

CF - E como que o Pinotti foi escolhido? 

 

CA - Ah, ele tinha amizade lá com o pessoal... Aí foi interferência política, seguramente. Aí 

entrou... 

 

CF - Ele saiu então, do Serviço Nacional da Peste e foi dirigir o Serviço Nacional de Malária? 

 

CA - Foi. Nesse tempo, quem era, quem era diretor do Departamento Nacional de Saúde, era 

Barreto. E Barreto não era homem de dar murro em faca de ponta. Ele vi..., ele sentia..., como 

vinham os ventos. Se o sujeito tava com muita força política(ri), ele não ia é...de, em confronto 

com ele não, ele aceitava, ia moderando, ia levando. Porque Barreto era um sujeito que tinha uma 

capacidade enorme de atrair o pessoal, pra realizar aquilo que era do ideal dele, que era fazer saúde 

pública mesmo. Então, a preocupação do Barreto era essa, uma, ... todos os departamentos ter 

médico sanitarista. Criar o maior número de médico sanitarista no país. Criar uma consciência 

sanitária pra esses médicos que, muitos eram clínicos, outros eram pesquisadores de, 

parasitologistas e tal, mas ele... E criou o Departamento de...de...de..., o departamento não, o Gru..., 

o...o Curso de Saúde Pública. O Curso Básico de Saúde Pública ligado a Manguinhos. Foi lá. 

Agora, (pigarro) depois Barreto continuou, es...esperava criar a Escola Nacional de Saúde, que foi 

criada depois que ele saiu. Foi criada em 1960, se não me engano. 

 

CF - É. Em 59. 

 

CA - 59. É. 
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CF - 59. No final de 59. 

 

CA - 50, 60, soube que saiu a ... Scorzelli foi a, parece que foi o primeiro diretor.  

 

CF - Aquiles. 

 

CA - Aquiles Scorzelli Júnior. Eu me lembro dele. 

 

CF - Agora, Barreto, o Barreto tinha muita influência sobre o Capanema, né? 

 

CA - Ah, teve. Porque Capanema tinha confiança nele como um técnico. Capanema ..., n... não era 

um político de fazer política miúda. Ele tendo um bom técnico e tendo uma, uma boa...bom 

programa, isso valia. Aliás era o que Agamenon dizia lá em Pernambuco: "Se é pra errar com os 

políticos e errar com os técnicos, eu prefiro errar com os técnicos." (ri) Porque ele achava que o 

sujeito que é técnico, não tem..., ele tem uma diretriz melhor. Agora, o político já é diferente. Tem 

muitas variáveis para influenciar o político a dar...a... tomar um caminho. Não é? 

 

CF - Quer dizer, que no caso o Pinotti teria sido escolhido pra dirigir o Serviço, mais por questões 

políticas do que por questões técnicas? 

 

CA - Eu a..., isso... eu atribuo isso. Porque ele era, eu vou lhe dizer, eu digo que ele era ... é, que 

deve ser político, que a influência da família do Vargas, Alzirinha, deve ter influenciado pra isso. 

Agora, por que eu digo isso? Porque ele era ambicioso. Pinotti não, não precisava abandonar a 

saúde pública, ou melhor, ... a malária e o ... DNERu, porque ele teve de mão beijada um trabalho 

fantástico, de centena de médicos sanitaristas, que levantaram o nome de Pinotti fantasticamente 

aqui. Pinotti teve um nome muito alto aqui no Brasil, na parte... . Mas ele abandonou isso porque 

ele era muito ambicioso politicamente, ele se ligou ao pessoal de São Paulo, lá do Ademar de 

Barros. Eu est..., eu me lembro, quando eu estava lá na..., na... sub-chefia do gabinete, eu e Nélio 

Guimarães. Eu era, ajudava o Nélio, porque o Nélio depois teve doente, fiquei lá com...com a sub-

chefia do gabinete. O número de...de políticos de São Paulo que procuravam ele lá, inclusive..., eu 

só não via Ademar de Barros, mas ví o Arnaldo Cerdeira, com aquele charutão dele, se trancava 

(ri) com o Pinotti lá no gabinete e haja. Não é? Quando saía da...daqui a um, dois dias aparecia um 

tal de Tufik Mattar, era outro médico paulista que vivia sistematicamente lá. Agora, conseguia 

tudo, conseguia recursos de, de toda ordem, não só de ..., não só de remédios, como ele conseguiu 

até certos materiais que não tinham nada que ver com a ..., com...com...o nosso trabalho de saúde 

pública. Não é? Certas, certos equipamentos pra..., eu me lembro que o...o...o meu inquérito que 

depois de 60 ocorreu, se descobriu que tinha, o Ministério, o Ministério da Saúde, Pinotti, tinha 

pago uma valetadeira, é uma pá, uma, uma máquina pra fazer... ao longo das estradas, né, pra 

fazer..., fazer uma espécie de limpeza daquelas áreas, enfim, havia, havia um material lá que não 

era de... 

 

CF - Não tinha nada a ver com saúde, né? 

 

CA - Nada que ver co...conosco. Nó...nós não tínhamos mais aquilo. 

 

WH - O Sr. acha que isso era compromisso... 
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CA - Eu acho que aquilo ali, sabe o que era? 

 

WH - ...compromisso político do Pinotti? 

 

CA - Era, era ambição política. E foi o que levou ele à desgraça. Porque ele quis ser, a princípio 

ele quis ser Senador e se ligou a um lá do Pará, que eu não me lem..., não me recordo o nome, era 

um nome..., eu sei que ele foi candidato a ..., o nome dele surgiu como suplente de Senador de um, 

de um, de um político do Pará. Pode ser que depois eu me lembre, eu...eu... quando me recordar, 

porque... 

 

WH - Mas nessa época, em 41, ele ainda não era a..., né, o que ele veio a ser depois? 

 

CA - Não! Isso... 

 

WH - ...Ele ainda tava começando? 

 

CA - ...Esse...isso tudo já foi em 56. Porque ele quando chegou em 56, Pinotti, em 56, foi o diretor 

do Departamento, eu atribuo que a força dele junto a...a...ao pessoal da, do Vargas, da, da 

Alzirinha, levou à, à diretoria. E quem colocou, aceitou o Pinotti foi o Juscelino. Juscelino botou 

o Pinotti lá como ... diretor do Departamento. 

 

CF - Agora, antes disso, entre, entre...ele fica no Serviço Nacional da Malária até quando? O Sr. 

lembra? Não? 

 

CA - Até a criação do DNERu. 

 

CF - Ah, ele... ele fica direto... 

 

CA - Ele passou mais de... 

 

CF - Ah, tá. 

 

CA - Passou de 42 a 56 na Malária. Foi... 

 

CF - Aí quando o DNERu é criado, ele, ele é indicado pra... 

 

CA - Ele imediatamente passou a diretor do DNERu, com a.. 

 

WH - Você tem mais alguma questão sobre a malária, Cris? Porque a gente tá falando do Pinotti, 

DNERu... 

 

CA - É, mas é malária. 

 

WH - Eu queria se a gente... fechava a questão da malária, né, aproveitar pra falar sobre a criação 

do Ministério da Saúde. ... Dr. Celso? 
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CA - Bom, nessa..., a criação do Ministério da Saúde, eu estava em Recife, eu não participava 

muito, eu vivia engolfado no meu trabalho no interior atrás dos focos de peste naquela época, né, 

foi em 1954, não é? 

 

WH - 53...54 foi criada... 

 

CA - 54. Quando surgiu, em Recife, um novo ministro, foi quando, nos procurou lá no Depart..., 

no ... Serviço de Peste, foi o Aramis Athayde, foi um dos Ministros que apareceu lá.  

 

WH - Foi. Mas o primeiro foi...o Miguel Couto. 

 

CA - O Miguel couto não apareceu, Miguel Couto Filho não apareceu lá. Ficou lá, aqui e tal. 

Depois apareceu em 55, o Aramis Athayde e depois ..., foram se sucedendo, não é? Outros 

Ministros e tal... E a... começamos a ter visitas e apareceu Clemente Mariani, que era um sujeito 

muito inteligente, um baiano e gostou muito do Serviço de Peste e tal. Fez uma visita demorada, 

houve até uma coisa muito curiosa, Almir Castro não pode acompanhar porque ele estava se 

preparando pra viajar pra Paris, que ia até apresentar alguma coisa sobre peste lá na OMS. E ele 

foi. E depois, Almir até me passou um...uma carta, me comunicando que foi muito boa a visita, 

que ele gostou que ele tivesse ido lá...ver o Serviço de Peste que era, naquela época era o fino, o 

Serviço de Peste era super organizado, muito bem organizado, então deu uma boa, magnífica 

impressão ao Clemente Mariane. Depois apareceu um outro lá, Medeiros de Albuquerque. Foi 

outro que nos fez uma enorme visita lá no Serviço de Peste. 

 

CF - Só perguntar uma coisa ao Sr., quer dizer, quan...nesse processo de criação do Ministério, 

quer dizer, quando separa o Ministério da Educação do Ministério da Saúde, houve alguma 

mudança no Serviço de Peste, especificamente nessa parte? 

  

CA - Nenhuma. Nenhuma. 

 

CF - Continuou tudo como tava antes? 

 

CA - Nenhuma, porque o diretor continuou o mesmo. Bom, Almir, ele perdeu a direção com o 

Miguel Couto. Ele ficou até quando Miguel Couto assumiu. Depois de um mês e tanto, nem chega 

a tanto, aí ele dispensou o Almir, aí... ficou magoado, saiu de vez, nunca mais voltou à saúde 

pública, ficou na Cândido Mendes. 

 

WH - É. Ele...(defeito rápido na fita) 

 

CA - (??)muito, muito. Porque... 

 

WH - O Sr. podia contar como é que foi essa briga com ele, briga não...não sei nem se houve 

briga... 

 

CA - Não...não. Era total indiferença, pelo seguinte, Almir era um sujeito que fez um Serviço super 

organizado, tinha uma vaidade de mostrar aquele trabalho, era magnífico e com um aspecto 
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interessante, não era só a parte administrativa, é que deu margem a que se criasse um grupo, que 

fez pesquisa e a epidemiologia de peste ficou totalmente...esclarecida e equacionada aqui, a...as 

nossas..., as condicionais de epidemiologia de peste no Brasil, foi absolutamente esclarecido tudo. 

E... foi de tal maneira boa a... a... a atuação da...da... do grupo que fazia pesquisa aqui, que nós 

recebemos gente de fora pra treinar e estagiar aqui. Por exemplo, depois que eu fui pra lá, pro 

Equador, como assessor... . E por que fui?  Porque o Serviço de Peste aqui era muito bem 

organizado e era..., senão eu não teria ido.(ri) Não é? Eu fui pra lá, fui pro Perru, pro Equador e 

pra Bolívia e trouxe gente de lá ..., o... Bolívar Cárdinas, diretor de Serviço, veio fazer estágio 

aqui. O Régis Alacon, outro de lá do Equador, veio pra cá. O ... o Mário Moraes do, do Peru... . 

Alfonso Nitchu, médico bacteriologista, todos eles vieram pra cá. E nós mandávamos pra lá 

também, porque quando eu estava lá trabalhando, eu...e..., houve uma época em que eu digo: 

"Vocês precisam ter um Serviço que domine toda essa parte de roedores nessa área que vocês não 

têm ainda." Aí eu sugeri ainda, sabe de quem? Você conhece..., Ávila Pires, que ele trabalhava no 

Museu. Ele nessa... nesse tempo trabalhava num Museu. Aí, o Fernando foi pra lá e passou uns 

dois ou três meses lá naquela zona de, de...((?)habamba), lá no norte do Peru. Houve isso. Quer 

dizer, havia vários médicos, vários técnicos, vieram aqui treinar. Por que? Porque o Serviço foi 

tão bom, cresceu de tal maneira, que deu margem a que se fosse um Serviço de referência. 

 

WH - Quer dizer, isso foi mérito do Dr. Almir, né? No caso... 

 

CA - Foi de...de...de dar toda a chance para se criar um Serviço desse e...e...e mais, do grupo, 

porque isso era um grupo. O Bica estava lá, e...ele, ele recebia a, uma sugestão e ele, ele atendia e 

sugeria ainda tal e tal, ele aí mandava. O Bica estava na Divisão de Doenças Transmissíveis, não 

é, e esses médicos que eu citei, vieram com bolsas de, da Oficina Sanitária Panamericana. Mas aí 

você vê que havia um intercâmbio formidável. Isso é muito bom, não é? Isso era muito bom. 

Agora, ainda vou dar um exemplo de como o Serviço era..., foi muito bom o Serviço de Peste. ... 

Criamos um Serviço lá em Exú, que era uma área onde tava havendo peste. Aliás, eu vou fazer um 

ligeiro parênteses, na época, 1965...1966, eu tinha sugerido que se fizesse um Serviço ..., uma, 

uma...um laboratório de apoio, mas num laboratório grande de pesquisas em Garanhuns. Porque é 

o epicentro de toda área pestosa do, do Nordeste entre, entre Paraíba, Pernambuco, Alagoas e todo 

aquele sertão. Então, há uma convergência pra Garanhuns, por causa das, distribuição de estradas, 

tudo e a facilidade. E depois é uma cidade magnífica, a mil  metros de altura, 800... 900 metros de 

altura, clima adorável, e com todas as condições da pessoa poder viver bem lá, lá em Garanhuns. 

Então, eu propus a criação de um Centro de Pesquisa ali. ...A...apoiando o Centro Argeu Magalhães 

que era em Recife, pertencendo já à Fundação Oswaldo Cruz. Muito bem, como lá em Garanhuns, 

anos atrás eu havia conseguido uma área de  terreno e construído um laboratório e a sede...de, 

administrativa, ainda tinha espaço muito livre pra ampliar o laboratório, foi por isso que foi feito 

a indicação pra lá.... O Bica consegue vir ao Brasil pra conhecer o...o...o Programa de Peste do 

Brasil e de Pesquisa de...Baltazar. Era...Michel Baltazar não, era... ..., não sei o que Baltazar 

e(Banmanear?), que era ... um iraniano, ele...é...Instituto de Pes... de Pasteur de Paris no Irã, tinha 

como diretor, não é, o Baltazar que era francês e o Banmanear que era iraniano. Então o Bica 

conseguiu que eles viessem aqui, não é? E eu viajei com eles dois. Pois bem , eles não aceitaram 

a, a minha indicação pra botar em Garanhuns a sede do Serviço. Eu...eu fiz duas indicações, uma 

sede ali, em Garanhuns, segunda, pesquisar os focos silenciosos e não os focos ativos, porque 

pesquisar foco ativo encontra peste tranquilamente, eu queria era que ele fosse pesquisar em foco 

silencioso, quiescente, pra mostrar que a peste circula se...sem aparecer, inaparente, ela está 
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inaparente mas tá lá. Então... por que esta pesquisa? Pra mostrar onde estavam os reservatórios, 

em que nichos a peste se escondia, onde ela estava...eh realmente em focos in...inveterados. 

 

WH - Mas ele...eles não gostavam...? 

 

CA - Eles não aceitaram. Por que? Porque é muito mais fácil ir pra uma área onde tá tendo episotia 

e...e encontrar a positividade. Não é? Porque tá gritando a...tá, morrendo roedor, tá havendo caso 

humano. Então ali era, era uma área de peste ativa e eu insistia em que a peste devia ser pesquisada 

em focos quiescentes, em focos eh, que não eh tivessem em atividade aparente... 

 

WH - Mas, Dr. Celso, o Sr. abriu esses parênteses, o Sr. tava falando do, do Dr. Almir, da saída 

dele, o Sr. falou de Exú... 

 

CA - Sim, é porque Exú é por isso. Eles em vez de aceitar Garanhuns, foram pra Exú. 

 

WH - -Ah! Foram pra Exú. 

 

CA - E aí montou um laboratório em Exú, aproveitou uma...uma Escola inativa de Agronomia, 

que tinha sido feita por...tinha sido inaugurada por João (Cleofe?), que foi Ministro da Agricultura 

e ele era pernambucano e então botou no alto sertão pernambucano, uma Escola de, de Agronomia. 

Ele saiu e não deram continuidade como tudo no Brasil é assim, né? Então não deu continuidade, 

então, aquilo dali ficou abandonado e eu mostrando todos os focos, ele disse: "Não, vamos fazer 

aqui." Afinal, ele tinha força, conseguiu, tinha todo o apoio, Bica deu todo apoio e tal e eles ficaram 

quase um ano lá em Exú. 

 

WH - Exú que era o mesmo local que o Dr. Almir tinha feito também, um..., né, que o Sr. tava 

falando do Dr. Almir. 

 

CA - Não, Almir... depois nós fizemos em Garanhuns. 

 

WH - Antes. 

 

CA - Antes? Não, antes era distrito. 

 

WH - O Sr. tava falando da saída do Almir... 

 

CA - Sim. 

 

WH - ...Eu tinha lhe perguntado como foi o desentendimento do Almir com o Dr. Miguel Couto. 

 

CA - Ah, sim. 

 

WH - E o Sr. tava contando que o Almir montou o Serviço Nacional de Peste, que era padrão... 

 

CA - É. Montou, padrão e tal... 
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WH - ...que era um Serviço de referência... 

 

CA - Exato. 

 

WH - ... E o Sr. ia contar como é que ele se desentendeu, qual foi o desentendimento dele ... 

 

CA - Bom...Eu acho que ali não foi desentendimento, foi...pura...indiferença aquele, ao trabalho 

que o Almir estava realizando e ele quis botar um outro. Não é? E substituiu o Almir. 

 

WH - Quer dizer, não havia nen... 

 

CA - Puramente político. 

 

WH - ...é...alguma divergência... 

 

CA - Nada! 

 

WH - ...de ocupação, técnica...? 

 

CA - Sob o ponto de vista técnico não havia necessidade, pele contrário, devia manter Almir lá 

dentro do Serviço de Peste. Por que? Porque tava, tinha feito uma ótima administração e deu 

margem a se realizar a parte de pesquisa. Eu já citei antes na...na...nas outras entrevistas, a enorme, 

o enorme inquérito... 

 

WH - É, o Sr. falou isso. 

 

CA - ...(??), só isso é um negócio que... 

 

WH - Porque, Dr. Celso, o... é interessante, né, mas... 

 

CA - Mas eu vou terminar o negócio de Almir... 

 

WH - Ah, diga... 

 

CA - ...né, então eu acredito que foi puramente desinteresse puro, não deu valor ao..., não viu o 

que ele fez antes e aí abandonou, que era..., tirou e botou um outro. Não é? Agora,... 

 

WH - Os outros continuaram? Os outros cargos de chefia, ele manteve mais ou menos, todo 

mundo? 

 

CA - Aí... Ah,... Manteve. Aí então, e eu fiquei lá na Circunscrição de Peste de Recife tal, pois 

bem, ... 

 

CF - Essa foi a única alteração então, com a criação do Ministério da Saúde? No Serviço Nacional 

de Peste, a única mudança que houve... 
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CA - Ah, mudou foi o diretor. 

 

CF - Foi, foi o fato do Dr. Almir sair, mais nada? 

 

CA - Foi o diretor. É. Agora, depois..., muitos anos depois que Almir saiu, ele saiu em 54 

e ...muitos anos não, em 56, eu saí em Recife, era da circunscrição de Pernambuco e vim pra aqui 

atraído pelo Pinotti. 

 

WH - É. Aí criou o DNERu. Aí já é uma classe institucional importante, né, é o organismo 

monstruoso e bom que foi criado, né? 

 

CA - É. É. Agora veja o que é a continuidade do trabalho. Se tivessem..., deve sempre haver 

continuidade, desde que o trabalho seja bom. S... seja útil. Pois bem, depois que eu vim pro 

DNERu, eu nunca deixei de pensar na peste, apesar de tá trabalhando em...em...em tracoma e 

depois em Chagas, em...em esquistossomose... . Nunca deixei. E consegui... com o Bica, quando 

ele veio ser...aqui, Secretário Geral do Ministério, ele foi Secretário Geral..., Secretário do 

Ministério da Saúde, parece que no tempo de Rocha Lavoura, se não me engano. Eu, eu consegui 

uma verba de 500 mil cruzeiros, pra fazer aquilo que eu tinha indicado, colocar em Garanhuns o 

laboratório que hoje tá funcionando muito bem lá. E então, essa verba foi alocada, especificamente, 

para o Laboratório de Peste em Garanhuns. Na hora... 

 

WH - E o Sr. já era do DNERu e o Sr. continuava trabalhando... 

 

CA - Eu já no DNERu..., mas eu tinha uma certa atuação porque era diretor da Divisão de 

Profilaxia. 

 

WH - Hum, hum. Agora, Dr. Celso, ... 

 

CA - Agora, o que foi que aconteceu? Essa verba foi aplicada, fizemos um laboratório espetacular 

lá em Garanhuns, ampliamos, fizemos um biotério, criação de bichos pra...pra inoculação, não é? 

E aumentamos o número de pessoas, de, de técnicos para o trabalho. Então, 

botamos...entomologistas, treinamos entomologistas, eh...auxiliar de laboratório e um casal, 

que...A...Alzira e Célio Rodrigues de Almeida, e...eles ficaram lá e até hoje são os que mais 

conhecem peste atualmente, no nordeste, tão lá. 

 

WH - É. Exato. Porque era... 

 

CA - Quer dizer, não se perdeu o trabalho. 

 

WH - Claro. Agora, mas... 

 

CF - Dr. ... 

 

WH - Ih, desculpa... 

 

CF - Só um instantinho. O, o Dr. Celso Lima Verde que substituiu o Dr. Almir? 
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CA - Celso Lima Verde que substituiu, é. 

 

CF - Foi quem substituiu o Dr. Almir, né? 

 

CA - E depois de algum tempo, ele saiu e entrou outro, parece que foi o ... era até bahiano esse 

outro... 

 

CF - O Dr. Celso Lima Verde então continuou o trabalho que o Dr. Almir vinha fazendo, né? Toda 

aquela estrutura montada...ficou, continuou... 

 

CA - Continuou, não houve diferença, ficou só... . Ele já era do Serviço de Peste, Celso Lima 

Verde... 

 

CF - Pois é, ele assumiu o... 

 

CA - Ele era da Divisão de Organização. 

 

WH - Aliás, o Sr. ... 

 

CA - Assessor(?) de ...  

 

 

Fita 15 – Lado A 

 

 

WH - É, o Sr...., a gente podia continuar na ...na última fita, não é, que a gente acabou a fita o 

senhor lembrou o nome do ...do baiano... 

 

CA - Lembrei, lembrei.  O segundo, depois da ...já está gravando, já? 

 

WH - Sim... 

 

CA - Depois que o Lima Verde assumiu substituindo Almir, meses depois veio um outro, foi o 

Carlos Martins...Carlos Martins de Almeida. 

 

WH - Carlos Martins... Eu tinha lhe perguntado, Dr. Celso já que o Sr. falou de bahiano, 

essa...essa...essa força que tinha o grupo baiano, não é?  Os ministros...teve uma época que os 

ministros eram baianos, né, tava falando do Clemente Mariani, do Simões Filho... 

 

CA -   É... isso ...Acontecia o seguinte:  Por exemplo, Bahia deu muito...deu Ministro 

da...da...Educação, e depois veio Ministro da Saúde, que era o Mariani, começou com Seabra, J. J. 

Seabra... e tal.  Mas acontece que havia uma...uma certa divisão.  Por exemplo, Pernambuco.  Só 

dava Ministro da Agricultura.  É curioso isso.  Então, eu me lembro que... quando eu era rapazola 

eu vi um que foi ...fez... uma grande história que...foi o Zé Bezerra, Zé Bezerra Filho.  Depois, por 
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várias vezes, foi João Cleofes, João Cleofes de Oliveira, não é?  Depois teve um Novais, também 

de Pernambuco..., mas sempre... 

 

WH - Sempre da Agricultura... 

 

CA - Sempre da Agricultura.   Aquilo lá não era naquela época um Ministério de grande 

importância sob o ponto de vista de movimentação, vamos dizer assim.  Se bem que agricultura 

(ri) seja tão...importantíssima, não é?  Mas na minha época, um dos Ministérios mais cobiçados 

era de Viação e Obras Públicas.   Por aí se vê...que era o Ministério que realizava grandes obras... 

 

WH - Era Juscelino, não é?  Essa era uma época... 

 

CA - Antes de Juscelino.  Viação e Obras Públicas era... tinha recurso pra tudo... 

 

WH - Tinha recurso pra tudo, né?  O da Saúde não tinha...muito prestígio... 

 

CA - Saúde sempre foi um...relegado ao...último plano... 

 

WH - Como? 

 

CA - Ao último plano. 

 

WH - Ao último plano? 

 

CA - É... A porcentagem de dotações orçamentárias é a mais baixa, pro Ministério da Saúde, 

sempre foi.   

 

WH - Aliás essa questão, Dr Celso, o senhor tá falando em recursos e tal...E eu quero voltar um 

pouco a essa época, década de 50, criação dos Ministérios, que o senhor tava em Recife, talvez o 

senhor não tenha acompanhado diretamente, né, mas é uma época que se discute muito, né, como 

é que ía ser o Ministério, o que era melhor pra saúde, né, que Ministério ou que, que estrutura 

melhor o Ministério poderia ter... O senhor acompanhou esses debates? 

 

CA - Bom, eu não acompanhei...como lhe disse, eu estava naquela época engolfado no meu 

trabalho.  Então eu viajava muito, vivia muito no interior, mas é claro que ...tinha que ser... o 

Ministério da Saúde tinha que aparecer...porque sem...com o Ministério da Saúde os recursos ainda 

são tão poucos, são tão baixos, são tão é...mitigados...Então...a reboque do Ministério da Educação, 

vinha sempre um mínimo, não é?  E com o Ministério da Saúde, houve realmente uma melhoria.  

De qualquer maneira houve uma melhoria. 

 

WH - Realmente tinha mais recurso. Porque outro plano que se tinha era... 

 

CA - Agora, a única coisa errada que eu acho, eu  não sei se eu tenho autoridade pra dizer errado 

é que o Ministério da Saúde não é só, não deve ser só pra estimular...é...realizar ações, vamos 

dizer...normativas junto aos estados e secundariamente  supletivas, quando o estado não tem 

condição nenhuma de realizar...mas principalmente o Ministério da Saúde devia lutar  pela 
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medicina preventiva.  A.... parte assistencial, a atividade assistencial é importante, porque é pra 

pessoa humana, evita uma morte, melhora as condições de vida de uma...de uma... mas o que deve-

se acontecer é realizar uma política de saúde centrada na melhoria do ambiente, no saneamento 

básico.  Porque se nós fa...fizermos uma política de saneamento básico, nós temos um leque de...de 

doenças que desaparecem, ficam controladas sem... sem campanha, sem  coisa nenhuma.  Você vê 

esse descalabro que é atualmente.  Não há um Estado que tenha condição de lutar contra a cólera, 

porque não tem saneamento básico.   

 

WH - O Sr diz saneamento é fossa, água encanada... 

 

CA - Principalmente água encanada, viu...fossa, educação sanitária, enfim...São coisas que tem 

que...é...a política de saúde do futuro é a de medicina preventiva. 

 

WH - Aí os recursos... 

 

CA - ...Mas não só das doenças transmissíveis mas das outras doenças também, os outros agravos 

de saúde.  Você vê o absurdo da... das mortes...mata muito mais que qualquer epidemia, os 

desastres de rodoviários e...pior do que matar, é deixar inutilizado.  Uma enormidade de pessoas 

que ficam dependentes economicamente.  Não há...a saúde pública, o Ministério da Saúde deve 

interferir violentamente junto a todos os demais órgãos, para que haja uma legislação que 

evite ...que tenda a coibir esse absurdo, essa mortandade que existe.  Outra coisa, sobre a questão 

da..., dos operários, dos acidentes de trabalho.  Você veja aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, 

quanta gente pendurada naqueles andaimes sem...sem...sem ter proteção, não é?  Isso, às vistas da 

gente e os que estão nas minas, recebendo gases, recebendo sílica e que não são protegidos, não 

é?  Tanta gente que adoece por aí e morre por agrotóxicos... A lei para controle de agrotóxicos tem 

que ser muito bem vigiada e olhada pelo sanitarista, mostrando com que... como se deve vigiar e 

como se deve evitar que populações imensas de...de... agricultura...utilize esses tóxicos 

violentíssimos, que ...com a bula que não explica bem, que não esclarece como deve ser e 

principalmente não...não tendo aparelhos para evitar a intoxicação...  Eles utilizam a... esses 

produtos químicos a torto e a direito.  Não só é um risco para o indivíduo como também é uma 

agressão à ecologia, não é?  Tudo pela ambição de uma maior produção momentânea de...de 

produtos agrícolas. 

 

WH – Dr. Celso, essas ...esses...discussões que o senhor tá tendo, interessantes, sobre o que que 

seria a atuação do Ministério da Saúde, não é... Se nessa época, final de 42...final de...42, década 

de 50,era muito atuante também a SBH, não é, a Sociedade Brasileira de Higiene...ela volta a se 

constituir em 42 e a partir de 46 voltam os congressos, não é?   

 

CA - Exatamente... 

 

WH - ...Essas discussões eram travadas alí, quer dizer, era um fórum de discussão desse tipo de... 

 

CA - Ah, era...era...Depois a Sociedade de Higiene era até ajudada pelo Ministério da Saúde  , 

porque o Ministério da Saúde contava com um grupo de sanitaristas, não é  em que uns 

congragavam pra discutir esses problemas, havia cursos...cursos...cursos de 3, 4 semanas, no 

máximo sobre diferentes temas, diferentes assuntos e principalmente as reuniões, quando vinha 
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um sanitarista de fora , da Oficina Sanitária Panamericana, de outros países, do Chile, do Brasil,  

(Ney Meyer?), que era um grande....é...pesquisador de Chagas lá no Chile, esteve várias vezes 

aqui, nós o acompanhamos.  O Alvarada, da Argentina, Romania da ... O (Soaper?) quando...toda 

vez que passava aqui, fazia parte da... da... Sociedade Brasileira de Higiene... 

 

WH - É Leandro (??). 

 

CA - Íam lá, assistiam as informações que eles traziam.  Ele, o Bica, todo mundo... 

 

WH - O senhor foi sócio fundador da SBH... 

 

CA - Da Sociedade?  Não, eu era de Pernambuco e a Sociedade já existia aqui, a Sociedade 

Brasileira de Higi...eu fui sócio lá de Recife, a Sociedade de Higiene de Pernambuco. Agora, a 

Sociedade Brasileira de Higiene é daqui (ruído de martelo ao fundo). Essa já é antiga, não é?  Ela 

foi é... muito estimulada na época do Barreto.  E depois, mesmo com o Pinotti e outros...Agora, 

depois (disparo de buzina) foi abandonada totalmente.  Abandonada totalmente... 

 

WH - Bom, antes de começar a buzina, Dr Celso, (risos) o senhor tinha falado que numa época, a 

SBH foi abandonada totalmente.  Era isso que o senhor tava nos dizendo, né? 

 

CA - Exatamente.  Ela foi abandonada pelo Ministério.  Porque o Ministério tinha tinha interesse 

na Sociedade, não é? 

 

WH - Bom, mas na década de 50, por exemplo, o... o Pinotti era diretor do Serviço Nacional de 

Malária e era presidente da SBH, ao mesmo tempo... 

 

CA - É... ele apoiou durante muito tempo.  Mesmo na época do DNERu, ele ainda chegou a apoiar, 

antes que saísse do DNERu, porque saiu do DNERu em 59, do DNERu... 

 

WH - Mas o senhor participava dessas...desses Congressos de Higiene, da década de 40...? 

 

CA - Em Recife, os que passaram em Recife, eu participei.  Em...por exemplo, o 8o foi em 1950, 

foi quando apareceu lá o Pelon, Isnar Teixeira, o tema oficial era esquistossomose, fez um trabalho 

clássico sobre esquistossomose.  Um levantamento da área de esquistossomose no Brasil, em todo 

o Brasil.  E mostrando, inclusive, a importância do programa social da esquistossomose.  Então, 

esse foi um dos grandes... 

 

WH - Quer dizer era uma demanda, né?   A gente vê que nessa época, né, a partir da década de 50, 

começa a... final de 40, 50... a demanda é grande por um Serviço Nacional de Esquistossomose, 

né? Pra manter um serviço que tra..., que cuidasse... 

 

CA - É, pois é... mas nessa época, quem lutava por isso era...era Pelon, mas quem ...quem segurou 

isso foi o Pinotti, de uma maneira até meio ardilosa, sabe por que? 

 

WH - Hum?  Diga. 
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CA - Porque entre os argumentos que o Pinotti apresentou (ri), eu digo isso rindo...é que a Malária 

tratava de combater um vetor que tinha a sua...necessidade de água...para a postura de ovos...era 

um bicho aquático, era um bicho aquático.  Porque o mosquito precisa de água para botar os ovos 

e então haver desenvolvimento... 

 

WH - Igualzinho ao caramujo... 

 

CA - (risos)  ...considerando que o (?) precisa de água... Resultado, ele pegou verbas do Pelon, que 

eram boas naquela época, muito boas.  Em 1950 eram tão boas que ele...que iria fazer com esse 

inquérito realizado por Isnar Teixeira e...a ampli... a amplitu... a magnitudde do programa foi de 

tal ordem , que eles criaram um instituto...um centro de pesquisa lá em Recife.  Foi o Centro de 

Pesquisa Ageu Magalhães, não é? E ficou o Frederico Simões Barbosa foi...o primeiro diretor, 

aliás.  Eu estava lá na inauguração nesse dia... 

 

WH - Esse que depois veio pegar a Fundação... 

 

CA - É, mas depois foi incorporado.  Mas a... a Fundação.  Mas o Pinotti conseguiu a verba.  Então 

ele ficou fazendo, o que?  A Malária, Chagas e Esquistossomose.  Chagas, vá lá, porque é um...um 

bicho, um inseto e tal...E depois, eles viram a ação do DDT sobre o barbeiro, não é?  O barbeiro.. 

Também inicialmente eles morreram...a princípio eles chegaram a diminuir um pouco o BHC... se 

bem que o BHC... não, o DDT...o DDT não é muito letal para o barbeiro, não.  O bom é o BHC. 

Hexaclorociclohexano, esse é que é...  Mas o Pinotti conseguiu grandes verbas da ...da 

esquistossomose, não é?  Agora, isso ele conseguiu no ano de 55, não é... foi em 55 que ele pegou 

essa verba.  Em 56 veio o DNERu, já estava comigo.  Aí o DNERu açambarcou... 

 

WH - E o Pelon ficou... 

 

CA - Não...também o Pelon encerrou a vida dele alí.  Ele não fez mais...ele saiu depois, se 

aposentou... Ele encerrou a atividade, e diga-se de passagem, foi um grande sanitarista, prestou 

grandes serviços ao país.  Foi diretor também de...lá em Pernambuco, na... 

 

WH - Era frequente, Dr Celso... 

 

CA - O que? 

 

WH - Esse tipo de...Porque a gente tem por um lado, né, uma discussão técnica, né da...da...doença, 

né? A esquistossomose, as características, a especificidade dela, né...O...o sanitarista se 

interessando e buscando e... por outro lado vem uma outra pessoa e... puxa, no caso do Pinotti, 

né ...pra ele ,essas verbas, esses recursos e pro Serviço de Malária... Que como o senhor, diz, não 

tem muito a ver com esquistossomose, não é? 

 

CA - Não, não tem. 

 

WH -   Isso era frequente, esse tipo de ação dentro so Sistema, dentro dos setores? 

 

CA - Não... e chamou atenção... 
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WH - As pessoas ficaram ... 

 

CA - Até ficaram surpreendidas.  Mas depois a...aquela coisa da idéia ...original de...originária 

de ... Evandro Chagas, o Serviço de Grandes Endemias.  Aí então foi criado esse Departamento 

Nacional de Endemias que nada mais é do que o coroamento da idéia de Evandro Chagas, de criar 

um Serviço ...com uma dupla finalidade:  profilaxia e pesquisa. 

 

WH - Aí o Pinotti foi o primeiro... 

 

CA - Aí, ele foi o primeiro diretor. 

 

WH - É, ele já estava com a Malária, com Chagas e com a esquistossomose, não é? 

 

CA - Esquistossomose... e não era só.  Ele veio com apoio político, não é? Ele veio com apoio 

político...Juscelino, eu não sei se pra atender...eu sei que nomeu ele como primeiro diretor... E ele 

foi de tal maneira forte que dois anos depois jogou fora... o Ministério da Saúde e ele pegou.  Saiu 

o... afastou o Maurício de Medeiros e entrou o Pinotti...em....58. 

 

WH - Agora, essa questão também da esquistossomose, dos recursos, teve alguma ..intervenção 

de algum político pra essa mudança...destinação de recursos? 

 

CA - Não...não tenho notícia disso, não.  Não tenho notícia não.  Porque essas verbas eram 

discutidas e eram é...lá no Ministério da Fazenda, naquela época, havia uma senhora que era a 

detentora do...quem estabelecia a locação das verbas.  Quem distribuía as verbas...praticamente.  

Nós íamos lá, discutir com ela.  Era dona... é um nome italiano...era dona...daqui a pouco eu me 

lembro o nome dela.  Eu sei que ela recebia a informação ali.  Auricular, a gente conversava com 

ela no pé do ouvido.  Dizia o que era tracoma, o que era peste e tal... E de acordo com o coordenador 

da Campanha, se ele esclarecia bem, dava uma informação bem lógica, bem...ela aí aceitava.  

Porque era uma mulher inteligente e também fazia a contra-argumentação.  

Vaizente...Vaizotto...um nomezinho assim, o nome dela...mas vem já.  Mas então, nós discutíamos 

então eu dava... fazia a... Agora no Congresso os deputados faziam a defesa para que aquelas 

verbas não fossem cortadas ou até fossem aumentadas.  Eu me lembro que tinha um dos campeões 

para defender a todos nós era Josué, na parte de saúde, Josué de Castro.  Que ele tinha interesse 

inclusive...mas ele era um político de visão alta.  Pois é... ele fazia a... a defesa de uma das 

Campanhas que ele mais se interessou, contra o bócio endêmico.  Por ser simples, fácil, é só 

executar aquilo que tecnicamente era bobo, de fazer.  Botar iodato de potássio no sal de cozinha, 

no sal de consumo doméstico. 

 

WH - Hum, Hum.... 

 

CA - Mas...Outro também era (Janduí?), Janduí Carneiro.  Janduí era...era um campeão pra 

defender as nossas guerras.  Eu mesmo fui pedir a ele pra...pra tracoma, na época que 

ele ...manobrava.   E... diga-se de passagem era ...era um bom político, Janduí. 

 

WH - (interrupção na fita) Ele era do PSD... 
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CA - (interrupção na fita) Não me lembro... 

 

WH - Fazia parte da Comissão de Saúde Pública... 

 

CA - Você sabe disso, é? 

 

WH - Eu estudo isso (risinho)... 

 

CA - Pois é... Eu tive muita ligação com ele, conseguia as coisas com ele, gostava muito de mim, 

Janduí... 

 

WH - Aliás ele tinha um projeto... interessante.  Porque ele achava...não sei se o senhor chegou a 

conversar com ele...ele achava que o Ministério da Saúde devia se juntar com o da Previdência 

Social, não é... Quer dizer, devia tirar da parte do Trabalho tudo que se referisse a Previdência 

Social...a parte de assistência médica, né que tava começando a crescer nessa época...e ser 

incorporado ao Ministério da Saúde. 

 

CA - Agora você vê como o Ministério da Saúde era envolvido na parte assistencial.  Essa coisa 

de tratamento, de assistência a... a operários, a... ao pessoal de... E ...tinha um grupo, e eu 

participava desse outro grupo, que via só medicina preventiva.  Eu aceito o tratamento de certas 

doenças para fechar uma fonte de infecção.  É o caso, por exemplo, de bouba, é o caso, por 

exemplo, de tuberculose, é o caso por exemplo de lepra.   O sujeito pode usar certos...métodos 

de...terapêuticos, para fechar rapidamente aquela fonte de infecção e epidemiológicamente ela 

melhora porque estancou aquela fonte de infecção...Mas isso não é o principal.  O principal é a 

medicina preventiva mesmo.   

 

WH - Quer dizer, o senhor não concorda com essa idéia de juntar... 

 

CA - Não!  Pode juntar...Mas eu acho que se deve dar mais ênfase é à parte de medicina preventiva.  

E dentro da medicina preventiva há um setor, há um caminho que é impossível de não se procurar 

percorrer... É o da...é o saneamento básico.  Agora, por que não é muito aceito o saneamento 

básico?  Porque ele não aparece de imediato.  É muito mais rápido o sujeito fazer uma 

destriatomização, liquidar os triatomas de 2, 3, 4 ou 20 municípios e o pessoal dizer “ Ah, acabou 

a doença de Chagas, acabou o triatoma...” não...Agora, fazer saneamento básico é mais caro e... e 

não aparece...e não aparece.  Eu sempre repito o exemplo.  Nós quando trabalhamos, a 

continuidade do trabalho nosso em saúde pública pelo menos quando nós estávamos na divisão de 

profilaxia, vamos dar o exemplo da esquistossomose.  Fizemos várias campanhas, ou 

melhor,vários  a...análises de áreas-piloto...de áreas de demonstração não é, áreas de demonstração.  

Em vários lugares do país.  No Pará, no Tapajós, no...no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, em 

áreas ... em áreas isoladas de esquistossomose.  No fundo, nós chegamos à seguinte conclusão:  

Mesmo com a evolução, com os progressos da terapêutica, ter-se conseguido já chegar ao 

Oxaniquine, já é uma grande ...arma.  Porque basta tomar uma dose  e é de uma eficácia enorme 

para a esquistossomose.  Se bem que não seja total, 100%... mas diminui de tal ordem a postura 

dos ovos das pessoas que tem o esquistossoma vivo, que ele praticamente passa a ser quase 

inoperante como fator de transmissão.  Ele não tem condição mais de eliminar tantos ovos e ovos 



 
 

260 

 

viáveis como se não tivesse tomado remédio nenhum.  Então  aquele remédio é útil, é bom, mas 

não resolve...tudo.  O que resolve é o saneamento básico.  E isso ficou claro no Segundo Simpósio 

de Esquistossomose.  Com base nisso, nós fizemos uma aplicação em Londrina.  Agora, só posso 

dar o exemplo de Londrina, por que?  Por uma coincidência feliz.  Encontramos lá um... nortista 

que era o prefeito da cidade.  Era o Dalton Paranaguá e ele conseguiu recursos, empréstimos e...e... 

conseguimos erradicar três favelas que tinha lá na...na área de Londrina.  Inclusive, a maior 

delas...foi feito um grande conjunto habitacional e acabou a esquistossomose na área. 

 

WH - Que época foi isso...? 

 

CA - Mil novecentos e setenta e dois.  Em 70 foi o Simpósio.  Nós levamos pra lá as idéias 

dele...de...de...do Simpósio... Só tem um jeito.  Você trata.  Mas ainda vai ter gente pra... pra 

eliminar e depois se vier um sujeito que não fez parte do grupo de tratamento, vindo de fora, ele 

vai encontrar caramujo.  E então...qual é a maneira?  É eliminar a favela, criar condições de...de 

educação sanitária também e...criamos o que?  Saneamento.  Água potável e esgotos pra todas as 

casas.  Eram cento e tantas casas.  Segundo um grupo... um grupo educacional no meio.  Pra que?  

Pra escola e pra educação sanitária, não é?  E então, aquela área, não entrava mais ninguém , 

porque  todos aqueles eram donos daquelas casas.  Foi feito um... programa de que aquele conjunto 

habitacional tinha ...dono.  Então, a área foi totalmente limpa de esquistossomose, lá em... 

Londrina.  Agora... 

 

WH - Agora, isso era uma idéia... 

 

CA - ...isso era o que se devia fazer nas usinas, e nunca foi feito. 

 

WH - Mas isso era um... é uma idéia que já na década de 50 já vinha tomando corpo dentro do 

sanitarismo, não é ou... 

 

CA - Vinha...mas sem uma...sem um trom...beteamento assim, violento, dizendo, nós temos  que 

fazer é isso.  Sabia... 

 

WH - É, eu me lembro, Dr. Celso, uma moção...uma das...numa dessas... desses congressos 

nacionais de saúde, Samuel Pessoa, que era... 

 

CA - Samuel era muito...batalhava... 

 

WH - ...um homem de visão, que batalhava por isso, né... 47, se não me engano.  Ele faz uma 

moção nesse caminho, né?  Propondo... que... na área rural se comece o saneamento básico a 

questão da população rural...e a moção é rejeitada. 

 

CA - É.  Mas agora,veja só.  Nesse Congresso de Salvador, nesse Simpósio que houve lá...e depois 

nós tivemos um outro Congresso Nacional, da Escola...da Academia Nacional de Medicina...um 

Congresso que houve aqui em 72.  Nós apresentamos um trabalho também, falamos nisso.  

Repetimos a... e... essa idéia.  O caminho é este.  É preciso o que?  É preciso que haja a... 

sensibilidade do ministro, dos...dos políticos para conscientizar e perguntar...estabelecer uma 

política.   Agora, essa política não é a curto prazo, não.  É a longo prazo, porque... 
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WH - De qualquer maneira, não havia um consenso, pelo menos na década de 50, quer dizer...em 

70 já há mais uma confluência...entre os próprios sanitaristas, né?... de que essa ação seria a 

melhor... 

 

CA - Seria a melhor...a melhor. 

 

WH - Quer dizer, eu acho que ... eu não sei se o senhor concorda comigo.  Havia um consenso?  

Quer dizer, todos os sanitaristas da época concordavam ... “não, realmente o que nós temos que 

fazer como política do ministério, é lutar pelo saneamento básico.”  

 

CA - Em princípio, concordavam.  Mas...sair pra uma ação concreta, não saíam.  Aí é que está.  Se 

estabelecia a... a discussão, tudo bem, achavam ótimo, estavam de acordo e todas as moções eram 

favoráveis, no relatório final do congresso saía escrito que tava...é... recomendações... 

recomendações tais e tais.  Agora, aquela recomendação ser posta em prática, é que não saía. 

(marteladas ao fundo). 

 

WH - Só depois, na década de 70, que o senhor... 

 

CA - Só...só um ou outro...só um ou outro.  E quando a pessoa tem interesse.  Vou dar um exemplo. 

Esse foi um...de esquistossomose, não é, em Londrina.  Vou dar um exemplo num outro setor, o 

de peste.  Quando a pessoa não tem interesse, não conclui o trabalho.  Então, quando nós fizemos 

o trabalho do (Mugen?) daquele grande inquérito...ele tinha uma dupla finalidade.  Uma, de criar 

um banco de...de roedores, de tac...de roedores taxidermixados aqui, no Museu Nacional, pra 

estudo.  Banco de roedores, quer dizer, craneo e pele e uma ficha com todos os dados , desde os 

dados ecológicos, tudo.  A outra era classificar todos os ectoparasitos desses roedores com um 

mesmo número, pra verificar a ...a dispersão zoológica desses ectoparasitos e a dispersão 

geográfica, de onde eles vieram.  Pois bem, a parte de Mugen era ele, recebeu, ficou guardada aqui 

no Museu, não se perdeu, tá dando frutos através dos estudos de outras pessoas que estão fazendo 

estudos de...de zoologia.  Agora, a parte de pulgas.  Nós mandamos isso lá pra... São Paulo, 

Lindolfo Guimarães.  Aí, houve um interregno enorme.  Eu saí da...em 56 vim praqui, vim pra 

cólera, pra Chagas, pra isso e pra aquilo e ele ficou com aqueles...aqueles bichos lá.  Mas ele não 

tinha condição de trabalhar 60 mil pulgas, era em torno disso a amostra (continuam as marteladas 

ao fundo).  Pois bem, como eu tinha interesse e sempre gostei de peste, muitos anos depois fui a 

São Paulo, consegui conversar com Lindolfo Guimarães, coloquei um entomologista que por uma 

coincidência tinha sido ...especializado, estudado com ele em São Paulo, o Arquimedes Cruz, lá 

de Pernambuco, meu conhecido...Ele passou quase um ano, 11 meses lá em... em São Paulo e aí 

ele terminou o trabalho e eles publicaram uma monografia de quase 200 páginas, com desenhos, 

com distribuição...com tudo!  Um trabalho magnífico sobre pulgas.  Então é esse o exemplo que 

eu estou dando.  Se não houvesse um cara que tivesse o interesse especial, aquilo tava perdido, 

num... não chegava a ser concluído esse trabalho. 

 

WH - Não havia nenhuma política... 

 

CA - De jeito nenhum. 
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WH - Partia só do interesse pessoal dos sanitaristas, no que certas tivessem concretizado... 

 

CA - Não...não tinha.  O grupo de peste era muito restrito, muito pequeno.  E naquele grupo, como 

eu nasci na peste, o meu primeiro amor em saúde pública foi a peste, aí então eu cheguei até o fim.  

Eu digo “não, esse trabalho não vai se perder.”  

 

WH - Mas o senhor não se ressentia, não, de uma falta de uma orientação política, de uma política 

de saúde nessa época? 

 

CA - Aí é que está, aí é que está.  É preciso que haja...é preciso que haja um sujeito que tenha um 

pouco de idealismo e que haja continuidade no trabalho rea..que se propõe fazer.  Sem 

continuidade de trabalho, muita coisa é iniciada e fica no caminho, fica no caminho. 

 

WH - É, porque nessa época, Dr Celso, se a gente ampliar depois da redemocratização até 64  o 

golpe militar, né... em alguns anos a quantidade de ministros da saúde...é enorme, não é? 

 

CA - Vou lhe dar um outro exemplo, vou lhe dar um outro exemplo da falta de continuidade e de 

falta de uma política que amarre todas essas... Quando eu fui em 1960 trabalhar na SUDENE, 

Mário Magalhães era o responsável pela parte de saúde, não é, e então me deu esse negócio... a 

parte de água.  E ele sempre dizia... porque...é aquela coisa do velho sanitarista que tem uma visão 

de saúde... 

 

Fita 15 – Lado B 

 

 

WH - Mas o senhor dizia que os sanitaristas tinham uma visão ... 

 

CA - Uma visão... 

 

WH - Ele lhe deu a parte de água.    

 

CA - Ele me deu a parte de água.  Por que?  Porque é um pré-requisito do desenvolvimento.  A 

SUDENE é um órgão, uma estrutura que se criou para o desenvolvimento do nordeste.  Mas na 

parte de saúde, ele foi exatamente na parte de saneamento, água, foi a primeira coisa.  Água é um 

pré-requisito para o desenvolvimento.  Sem água não pode haver indústria, não pode haver saúde, 

não pode haver nada. Pois bem.  Sabe o que nós fizemos?  Nós fomos levantar todos os recursos 

através dos órgãos que mexiam com água, que realizavam alguma coisa com água.  Então, eu vi 

que o SESP realizava trabalhos com água.  Que o Ministério do...do... (DENOPS?) Departamento 

Nacional ... também, mexia com água.  Que o Departamento de...era a parte de minérios, 

também...havia vários departamentos e vários serviços que... que realizavam trabalhos. 

Agora...trabalhos que... sobre a instalação de serviços d’água.  Instalação de serviços d’água.  

Agora, o levantamento desses serviços foi feito de uma maneira que muitos deles iniciaram só o 

trabalho de levantamento topográfico da bacia hidrográfica onde havia captação d’agua, etc.  

Outros, que chegaram a realizar até a instalação do serviço, mas que não tinha gente bastante 

capacitada para movimentar o serviço e eles se deterioraram e acabaram.  Outros eram 

absolutamente incapazes de atender ao que se pretendia.  Então, havia interrupções incríveis.  
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Então, ao logo de 10 anos, agente via a enormidade de ...de...desperdício de recursos que não 

chegavam a concluir.  Então, no fundo, você tinha, digamos de 100 serviços, você tinha, digamos 

6 ou 8 funcionando.  O resto tudo não funcionava ou não chegou a ser concluído ou não chegou...a 

ser estudado ou não chegou a terminar o projeto.  Havia de tudo isso.  Então por que?  Por falta de 

uma política.  Por falta de uma política, né?   

 

WH - A Saúde também se ressentia dessa falta de política?... 

 

CA - A...a mesma coisa a Saúde.   Se não houver uma política...Por exemplo:  se não houver uma 

política habitacional, não acaba Chagas.  Sem política habitacional, a doença de Chagas vai 

continuar uma endemia, porque o número de taperas, de casas de barro nas áreas onde há barbeiro, 

é crescente.  A população ...Bom, agora não está tão crescendo por causa do êxodo rural pras 

cidades.  Mas ainda eciste uma enormidade de focos com barbeiro, não é, infectando pessoas que 

vem pra cidade.  E vem com o bar...com o triato...com o tripanossoma no sangue.  Quer dizer, não 

precisa mais vir o barbeiro, basta vir o sujeito (ri) com ...com tripanossoma pra ele transmitir a 

outro através da transfusão de sangue, não é?  Então, você vê,  se nós tivéssemos uma política 

habitacional, nós teríamos um... porque não é preciso acabar de uma hora pra outra com todas as 

casas de...de taipa e sem rebôco.  Nós vamos fazer a coisa seletivamente.  Nas áreas críticas, aí, 

nós fazemos um investinmento maior, estimulando o rebôco das casas, melhorar...não precisa criar 

uma casa nova.  É melhorar as condições das casas que existem no momento.  Não precisa derrubar 

uma casa e fazer uma... não!  Basta melhorar, que evita a...a colonização dos barbeiros nas casas. 

 

WH - É, mas isso...essa visão, eu insisto, Dr Celso, porque eu queria que o senhor falasse um 

pouco mais disso...dessa relação ou seja...  Não era uma visão na época...eu sempre tô pensando 

na década de 50, né... 

 

CA - Sim... 

 

WH - ...Muito difundida na área de saúde, né.  Talvez, possa estar me expressando mal, não sei se 

o senhor concorda, é um grupo que depois, na década de 60, aí vai...formou o que chamam de 

desenvolvimentista, né...um grupo que tá mais com essa visão do desenvolvimentismo... 

 

CA - Vou lhe dizer uma coisa...Basta dizer que a doença de Chagas evoluiu em condições naturais 

até 1952. Ninguém cogitava de fazer coisa nenhuma nas...na zona rural.  Nem de destruição do 

barbeiro através do expurgo das casas, nem de melhoria da habitação. Só em  52...e aí, vamos dar 

uma pedrinha branca pra Pinotti.  Pinotti assumiu esse trabalho com Bustamante.  Bustamente é 

um dos grandes eh... sujeitos que trabalharam lá na malária..Ele fazendo a parte da malária,  viu 

que...que os triatomas eram também atingidos na campanha de...de...malária, não é?  Então ele 

fez... Eles começaram a trabalhar na malária...na Chagas, doença de Chagas.  Mas isso de 52 pra 

cá.  Você vê que é muito pouco a época em que se começou a olhar...e de uma maneira... 

  

WH - Mas o senhor não acha, eu volto a insistir na pergunta, que isso tá ligado com toda a discussão 

do desenvolvimentismo, do...da questão do desenvolvimento econômico...do desenvolvimento?... 

 

CA - Não está pelo seguinte.  O desenvolvimentista, e eu me filio a esta corrente, 

desenvolvimentista, não...não cruza os braços perante área de desenvolvimento, não.  Nós médicos 
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sanitaristas desenvolvimentistas mostramos que podemos fazer um grande trabalho contra...de 

combate à doença de Chagas, apesar de não haver o desenvolvimento ainda.  Utilizando 

bem ...utilizando bem os recursos.  Utilizando bem recursos quer dizer, você usa nas áreas críticas, 

nas áreas onde é problema.  Porque doença de Chagas é muito difundida no Brasil todo.  Mas só 

em determinadas áreas é que ela é perigosa, como...como problema de saúde.  Então, nessas áreas 

perigosas, em que elas não são uniformes, elas se concentram aqui e ali...aí então...vamos fazer 

nessas áreas seletivas o tratamen...o tratamento dos triatomas...quer dizer, a destriatomização, 

usando o inseticida e também a parte de melhoria da habitação.  A melhoria da habitação aí deve 

ser feita.  Você não vai esperar que o sujeito tenha um poder aquisitivo bem maior pra poder ele 

construir uma casa nova ou barrear, ou cimentar ou rebocar a sua casa.  Então, nós podemos ajudá-

lo.  Agora, ajudá-lo e fiscalizando.  Você faz a... eu dou o cimento eu dou a cal ... 

 

WH - Mas tinha apoio do Ministério da Saúde?  Tirando ...esse...excetuando esse caso que o senhor 

falou do Pinotti, não é, que ele teve o ... 

 

CA - Não tinha.  Não tinha e eu vou dizer.   Quando começou, em 52...foi mais...uma...um 

começo pra demonstração.  Foram mostrando que se fazendo aquele tipo de ...de combate ao 

inse...aos vetores era útil.  Mas não havia ainda um planejamento.  Não havia ainda a idéia de se 

fazer a coisa sob o, ponto de vista epidemiológico.  Por exemplo:  Se fazia num município aqui, 

se fazia outro acolá, com com espaços entre um e outro.  O município que fazia era aquele que 

dava ajuda...o prefeito dava uma ajuda.  Havia a ... política.  Porque se você faz num município 

que tem o triatoma mas deixa de fazer os município vizinhos, em torno...vai perder.  Porque o 

repovoamento daquela área vem rapidamente, não é?  Então, isso não surgiu de uma hora pra outra.  

Então nós começamos a observar.  Fizemos levantamentos...fizemos...depois que eu fiquei na 

Divisão de Profilaxia nós fizemos levantamento de todas as áreas e os estados que foram 

trabalhadas ano a ano.  E... quantas vezes repetidas.  Muitas vezes a gente encontrava um município 

que foi totalmente trabalhado e abandonado.  Não se fez mais nada.  Ou então um município 

trabalhado e os demais em volta...nem uma gôta de inseticida.  Então, nós temos que trabalhar sob 

o ponto de vista epidemiológico.  É examinar a área com sua densidade de barbeiro, com seus 

índices.  Índice predial, índice de...de infecção do barbeiro...Se o barbeiro é pouco infectado, a 

gente passa adiante.  Mas se há uma área de grande densidade de ...barbeiro, se esses barbeiros 

estão com elevado índice de infecção natural, essa área tem que ser trabalhada. Porque é a área 

exatamente coincidente.  Você vai examinar o sangue e vai encontrar uma população toda doente.  

Toda portadora de... 

 

WH - Agora, Dr Celso, esse...esse tipo de ação que o senhor tá propondo aqui, né que seria o ideal 

pra saúde...ela é possível?  Quer dizer, essa ação sanitária né...de prestar atenção...de agir 

diretamente sobre o,controle da água, do esgôto, habitação...É possível numa estrutura de 

Ministério como a que tinha o Ministério da Saúde, montada em cima de Serviços, de Campanhas, 

de DNERu...? 

 

CA - Não, isso tem que ser descentralizado. É uma consciência. É uma, deve haver...é uma política 

de saúde, vamos dizer, para parte de água, para o saneamento básico...Agora, tem que participar 

nisso o Estado e o município.  Ninguém faz tudo não!  O Ministério da Saúde é mais normativo, é 

mais normativo.  Então, a... a luta tem que ser através do...do ministro, mostrando um trabalho 

com... exposições de motivo,  com informações  à Câmara dos Deputados, para que se realize um 
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trabalho a longo prazo e então, se estabelece as áreas.  E então, virão o que?  Os incentivos... 

Tem...tem várias maneiras do sujeito conseguir atrair pra realizar esse trabalho de melhoria de 

habitação, oferecendo incentivos, na própria área da ...da cana-de-açúcar, que é uma área 

produtiva, rica e que vive lá ...2,5 ou 3 milhões de pessoas ...essa área tem de ser protegia.  E então, 

qual é a maneira da gente dar um incentivo?  Libere um pouco a...a...o imposto, diminua o imposto.  

Ou então, crie uma taxa de...para ser aplicada exatamente naquele ...com aquele, com aquele 

fim...de melhoria da habitação, não é?  Você pode fazer.  Na época, existia um Instituto que era 

muito bom, que era o Instituto...na época em que fizemos aquele trabalho láem...na Bahia, o 

Simpósio de Esquistossomose, que era na parte de ...o Instituto do Açúcar e do Álcool.  Então, nós 

mobilizamos 4 entidades magníficas pra ajudar a questão da melhoria da habitação.  Foi o Instituto 

do Álcool, o BNH, que era um órgão de ação social.  De ação social,era exatamente pra isso, 

especificamente pra isso. O DINOX, pra fazer a perfuração dos poços, não é? E... tinha um 

outro...era o DINOX, o BNH, é... e o próprio usineiro.  A Associação dos Usineiros que eram os 

donos das terras e que íam ser beneficiados.  Pois bem, nenhuma dessas...não houve coordenação 

pra movimentar essas...essas estruturas, esses Institutos, que poderiam ser muito bem canalizados 

esses recursos pra realizar a lim... a limpeza, ou melhor a profilaxia da esquistossomose numa 

determinada área. 

 

WH - Quer dizer o Ministério da Saúde entraria com a parte sanitária em convênio com ...em 

reunião com outros... 

 

CA - E principalmente fiscalizando a habitação, indicando...indicando tecnicamente aonde devem 

ser construídos os conjuntos habitacionais, não é.  Mostrando que deve ser feito um poço artesiano, 

as fossas coletivas, não é?  As áreas onde deve ser colocada a... o núcleo assistencial...o núcleo 

de... pra fazer educação sanitária...e educação mesmo de alfabetização.  Entre dois grupos 

habitacionais, equidistantes, põe no centro, uma área dessa de ... de...uma área pra educação 

sanitária e educação de alfabetização mesmo.   

 

CF - Não houve vontade política, não é? 

 

CA - Não houve nada.  Não houve realização nenhuma nesse sentido.  Então é isso que eu digo.  

É preciso que parta do ministro, do Ministério, através de informações seguras e uma ação enérgica 

da parte das autoridades que tem poder pra isso.  Sem isso não vai.  Agora, eu noto isso.  Depois 

de uma época magnífica de trabalho, vem crescendo no Ministério da Saúde, que foi 

principalmente depois da ação do Barreto em 30 e 40, em 50 explodiu ao máximo essa parte de 

saúde pública...no Brasil todo.  Em Pernambuco então...nem se fala!  Foi um desenvolvimento 

formidável.  E o melhor exemplo é esse que eu tenho aqui pra lhe dar.  Foram as reuniões de 

medicina preventiva.  Porque sem isso... isso reflete o que?  Uma consciência sanitária que ... que 

não precisou ninguém... impor para que se realizasse de 2 em 2 anos uma reunião...por 15 anos 

nós fizemos isso lá em Pernambuco.  Quinze anos, não é... reuniões de medicina preventiva.  

Centrada principalmente na medicina preventiva...na...na coisa assistencial, mas principalmente 

na preventiva.  Então, nos lugares onde foram feitas essas reuniões de medicina preventiva, se 

deixou a semente pra que?  Pra fazer a coleta dos índices sanitários, pra fazer a higiene materno-

infantil, principalmente pra evitar a mortalidade materna, que na zona rural é enorme...e a gente 

não ía fazer isso nas capitais.  Nós fomos fazer isso nas cidades do interior.  Quer dizer, levando 

um conhecimento e criando uma consciência para aqueles médicos que viviam olhando só a parte 
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assistencial.  Porque médico no interior vive de clínica.  Cliente é puramente assistencial, pra 

ganhar o dinheiro.  Mas a gente juntava esse pessoal da... dessas cidades e mostrava o que era 

preciso fazer.  Criar condições de se fazer medicina preventiva também.  Não há um melhor 

exemplo de medicina preventiva do que o Instituto de ...Materno Infantil de Pernambuco.  Por 

que?  Porque ele faz a parte pré natal, faz a parte social dentro das famílias, não é, e protege até 

a... o período escolar.  Então, isso é que é... 

 

CF - Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Dr. Celso, dentro dessa preocupação que o senhor tá 

indicando aí.  Como é que era a Fundação SESP?  Ela...ela tinha uma preocupação nesse sentido 

também, era voltada pro interior... 

 

CA - A Fundação SESP, ela foi criada em 1942, em plena guerra, pra facilitar a colheita de 

borracha no Amazonas. 

 

CF - Mas nessa época de 50, na década de 50?  Que ela começa a penetrar no Nordeste... 

 

CA - Nessa época..., mas eu vou..., mas então... Esse pessoal...foi criado o SESP.  Então eles foram 

recrutar nortistas.  Nortista é que serve pra isso.  Pra ir morrer lá no Amazonas (ri), tirando 

borracha...os nordestinos foram pra lá... era época de malária danada...e veio a época da Guerra... 

Passou a Guerra, então aquela estrutura que foi muito bem montada, o pessoal ganhando bem e... 

treinando bem.  Todos os médicos do SESP eram muito bem qualificados porque eles faziam 

cursos de especialização não só aqui no Brasil como lá fora, também, então eles criaram uma série 

de Centros de Saúde que atendiam as populações urbanas de...de certo nível, não é?  No Pará, no 

Nordeste e foi se espalhando.  E pouco a pouco o... eles foram se situando em áreas, por exemplo, 

de esquistossomose.  Em Pernambuco eles criaram centros principalmente na área de 

esquistossomose.  Um exemplo típico é o de Palmares, que é uma área altamente é... 

infes...endêmica de esquistossomose e eles criaram um Centro, que além do Centro tinha uma parte 

de internamento.  Era um hospital.  Que eles também tinham hospitais.  Então o ...o...então eles 

tinha muito essa parte assistencial. 

 

CF - Eles não enfatizavam a parte preventiva? 

 

CA - Eles...eles... A parte preventiva só era enfatizada naquilo que ele fazia de bom que era 

o ...saneamento...era....a construção  de serviço d’ água, aí sim.  Aí é preventivo.  Porque eles 

construiram muito é...serviços de água.  Em colaboração com os Institu...com os municípios.  Aí... 

 

CF - Tinham muitas fossas também, não tinha?  O SESP construiu muitas fossas pelo interior... 

 

CA - Fossas e principalmente a parte de água.  Construção de fossa e construção de serviço de 

água.  Eles tem muita coisa feita.   

 

CF - E atendimento materno infantil, eles também... 

 

CA - Só nos Centros e nos hospitais.  Nas unidades onde eles faziam a parte...a parte 

assistencial...era nesses lugares...nas cidades, né? 

 



 
 

267 

 

BG - Mas na área rural... 

 

CA - Na área rural, não.  Na área rural não tinha.  Porque na área rural ficou só mesmo com 

endemias rurais.  Eles faziam a área rural... rural, quer dizer...a área dispersa mesmo, não.  Agoras 

eles íam nas áreas rurais das cidades do interior, cidades do interior.  Por exemplo, Montes Claros, 

digamos assim, Pedra Azul e uma série de cidadezinhas pelo interior...eles fizeram várias cidades.  

Estabeleceram, criaram construíram o serviço de água, não é?  Mas era um serviço que ía prestar 

a uma comunidade com vida urbana, já, com estrutura de urbanização.  Mas o serviço do SESP 

veio, veio, até que com essas mudanças, com esses descalabros que vieram ocorrendo (ri) na saúde 

pública brasileira, ele praticamente foi englobado por um outro serviço, perdeu muito as 

características antigas do...do serviço de pes....do serviço de SESP e... uma das coisas...um dos 

documentos que dizem muito bem isso, magnificamente, é o do Brito Bastos, que vocês podem 

ver.  Aquelas últimas páginas dele são até...tocantes.  

 

CF - Porque o SESP foi alvo de muitas críticas por parte de um grupo de sanitaristas, né que 

criticaram que o trabalho do SESP era um trabalho muito el;itista, baseado em modelos 

americanos...e outras pessoas achavam que o SESP  bem ou mal tinha um monte... 

 

CA - Exatamente.  Vou lhe dizer quem capitaneou isso.  Mário Magalhães.  Por que?   Primeiro, 

porque ele achava muito caro o serviço do SESP.  O serviço era bom sob o ponto de vista de 

qualidade, mas caríssimo.   

 

BG - Por que? 

 

CA - Caro porque ...o benefício era muito pequeno pra... pra população atingida.  O benefício era 

pequeno.  Agora, elementos que eram treinados... o treinamento é dinheiro gasto, quer dizer, 

elemento especializado, é elemento... é investimento.  É caro pelo salário, porque era muito bem 

pago, o pessoal do SESP era bem pago. 

 

CF - Sempre recebeu maior... 

 

CA - Sempre recebeu mais do que todo mundo.  Agora, outra coisa que o SESP beneficiava uma 

população relativamente restrita.  Não era...então, aquela idéia que se explodiu na III Conferência 

Nacional de Saúde em 1963, aquela...era...que foi ...era o núcleo... foi o núcleo que veio margem 

a contradizer...a argumentar contra o tipo de serviço do SESP. 

 

WH - O que se colocava em oposição era essa idéia da... 

 

CA - Era... Daí o pessoal dizer que era um grupo elitista.... Era um grupo magnífico mas que 

prestava serviço a muito pouca gente . 

 

WH - Mas o que se colocava em contraposição é a questão do saneamento ...da da medicina 

preventiva,né... 

 

CA - Exatamente. 
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WH - Quer dizer, seria a medicina preventiva e o modelo do SESP como duas idéias contrárias... 

 

CA - Era muito assistencial.  A única parte ...a única parte de medicina preventiva do SESP, era a 

realização do serviço da água.  Agora, o resto era mais era atendimento assistencial.  Agora, em 

63 houve essa Conferência e que daí saiu o que?  Criar um modelo de saúde barato pras as zonas 

rurais.  O grosso da população naquela época era lá, na zona rural.  Então, foi essa a idéia, de 

descentralizar os serviços para os municípios.  Cada município tem a sua estrutura compatível com 

a sua condição econômica.  Não é preciso ter uma coisa padronizada, não.  Cada um tem o seu tipo 

de ...de...de estrutura de saúde.  Os mais ricos terão uma coisa mais complexa, mais desenvolvida... 

Mas as coisas mais simples era registrar óbitos e nascimentos.  E denunciar doenças que 

ocorressem na área.  Isso era a coisa mais simples, pra que? Pra o município mais próximo e mais 

rico ou o Estado aparecer lá na hora em que haja denúncia da existência de doenças epidêmicas, 

de surtos epidêmicos, etc.  Agora, ao lado disso, fazer um pouco de eh...sane...profilaxia...da 

mortalidade materna e do tétano neonatorum.  Quer dizer, cuidando das curiosas.  Quatro coisinhas 

simples e baratas.  Pois bem, isso não foi feito, mas ...depois abriram os olhos que isso era muito 

bom.  Mas foi preciso que houvesse uma reunião lá em...na Rússia, em Almaata, em 1978. 
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Data: 27/05/1994 

 

 

Fita 16 – Lado A 

 

 

WH - Bom, então hoje é 27 de maio de 1994, estamos começando a 8a. entrevista com o Dr. Celso 

Arcoverde de Freitas.  

 

CF - Bom, Dr. Celso, vamos começar hoje, falando da criação do DNERu em 1956. A 1a. coisa 

que a gente queria saber, eh..., qual foi o critério que orientou a, a definição de quais as doenças 

que iam fazer parte do DNERu, que o DNERu ia combater e porque. Que ...que...que que definiu 

que essas doenças iam ser alvo do, especificamente desse órgão? 

 

CA - Na época, antes de responder especificamente à sua pergunta, vamos dizer, a Saúde Pública 

Brasileira ia num progresso muito bom. Foi exatamente na década de 40, que os grandes Serviços 

se desenvolveram, como o Serviço de Febre Amarela, Malária, Peste, Lepra e principalmente 

também, no DNS, a Divisão de Organização Sanitária, que realizava um trabalho magnífico de 

é..., inquéritos regionais, para localizar áreas, focos de doenças en...endêmicas. Era a DOS. Né? 

Era o Barca Pelon, que era o, que dirigia com o Isnar Teixeira que também realizava esse trabalho. 

Então, nós estávamos numa fase muita boa, de grandes progressos, de...de...grandes realizações, 

quando ...vi... vinha evoluindo a idéia de se criar o Serviço de...das Grandes Endemias. Que esse 

Serviço de Grandes Endemias, foi uma idéia antiga, foi da época do... do Evandro. Eu nunca deixo 

de repetir, Evandro foi quem deu o arranque inicial e começando no Pará, pra verificar as Grandes 

Endemias. Então, essas Grandes Endemias, e que eles chamavam também, as "doenças de massa", 

não é, principalmente na zona rural. Então, a...a... o Departamento de Endemias Rurais, veio 

realizar exatamente essa, essa idéia de se criar um organismo, uma estrutura para combater na zona 

rural as Grandes Endemias, os Grandes...Serviços, os Grandes Serviços...os grandes 

pro...problemas de patologia que, que estavam...é, incidindo sobre, sobre as populações rurais, 

principalmente. Então, depois que se criou o Serviço, o Ministério da Saúde, evoluiu ainda mais 

essa idéia e naturalmente aí já houve um pouco também de ajuda política, né, os..., foi a época em 

que o Juscelino entrou como presidente. E Juscelino médico, Juscelino a par de todas essas, 

essas...esse interesse em desenvolver os Serviços e ainda mais ele vendo que havia um resultado 

prático muito bom com esse Serviço que eu acabei re...de referir, né? E resolveram então, reunir 

o, um grupo, o...o grupo de Endemias...eh, Rurais, das Grandes Endemias, para ser combatido por 

um órgão central, gigantesco, enorme, porque era pra atingir ... de Roraima ao Chuí, pegando todo 

o Brasil, né, as mais diferentes áreas fisiográficas e abrangendo, principalmente, doze...doze 

endemias. Eu de memória assim, vamos repetir, pelos Serviços que assumiram: Malária, que era a 

mais disseminada naquela época e a mais combatida e que estava em franco progresso, em 

franco...é, estava tendo os melhores resultados, por causa...por causa da aplicação do DDT, 

matando o transmissor alado e não mais a...a...as larvas. Então, veio a Malária, Febre Amarela, 

Peste, Lepra, não é, todos esses Serviços foram reunidos, não é, aliás Lepra eu excluo. E... era 

Febre Amarela, Peste e Malária, esses três. Agora, foram anexados ao...ao Serviço, ao 

Departamento de Endemias Rurais, as Campanhas Regionais realizadas, ora por alguns Estados 

de uma maneira incipiente e principalmente aquelas realizadas pela Divisão de Organização 

Sanitária. E quais era elas? Bouba..., que era uma doença muito disseminada no Nordeste e na 
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Amazônia e na área do, de...de Minas Gerais, ali naquela zona de Teófilo Otoni, aquela... 

Governador Valadares, aquilo tudo ali, é muita bouba naquela área. Eh..., bouba, leishmania, as 

duas, não só a leishmania visceral, calazar como também a...a...(tegumentar?). Vamos repetir uma 

coisa importantíssima, que foi um dos trabalhos de Leônidas Diny no Ceará, quando ele 

localizou..., identificou o reservatório natural da... da, do calazar e da leishmania que é o, a raposa. 

Que é ... ...a raposa silvestre. Agora, então já repeti, né? É...as campanhas foram reunir peste, febre 

amarela, malária, leishmania, bouba e ... 

 

WH - Tracoma, né? 

 

CA - Ah! Incluindo o Tracoma também que era uma das Campanhas realizadas pelo...pelo, pela 

DOS, Tracoma..., não é? 

 

WH - Ancilostomose não tinha não? 

CA - Ancilostomose...ancilostomose, brucelose...brucelose e se bem que a brucela seja mais um 

problema de, de higiene da... da... da parte de agricultura, da parte do criatório, porque a grande 

atuação é só, unicamente, sobre...sobre as vacas. É preciso evitar a brucelose é na vaca. O problema 

é mais um problema...é um problema de patologia animal, é da... da vaca. De maneira que o 

Ministério da Agricultura, que tava perto dessa parte de ..., de controle da... da... 

 

CF - Da brucelose. 

 

CA - ...da brucelose, ele teve uma ajuda grande também por parte do Departamento de Endemias. 

Agora, outra doença que foi anexada, e que tem uma..., havia uma localização muito restrita, era 

a... hidatidose. A hidatidose é uma doença que dá também e que se transmite através também, da 

contaminação do gado, principalmente de carneiros, que comem vísceras de animais que estavam 

sendo abatidos e com, com brucella, ô... com brucella não, com Echinococcus granulosus que é 

uma tênia. A hidatidose é consequência de uma tênia. Então, também ficou sobre a vigilância, 

sobre a atuação do, do DNERu, mas... 

 

CF - Deixa eu só tirar uma dúvida, Dr. Celso, quando o Sr. fala que antes, anteriormente, essas 

doenças elas eram, eram combatidas através da DOS. O Sr. tá falando das Delegacias Federais de 

Saúde, que eram, que eram normatizadas pela DOS, é isso? 

 

CA - Exatamente. Era, ela... tinha ação normativa e também um pouco executiva. Ela, ela fazia 

convênios e... e fazia uma, uma atividade supletiva para re...combater. (latido) Por exemplo, em 

bouba eles ... 

 

CF - Mas fora das Delegacias Federais de Saúde, a DOS atuava... 

 

CA - Não, a Delegacia era o elo entre a DOS e...e... o Departamento local. Por exemplo, em 

Pernambuco, a DOS tinha na Delegacia de Saúde, a...a...o seu elemento de ligação junto ao 

Governo do Estado, à Secretaria de Saúde do Estado. E então se realizava o que? Tracoma 

principalmente, bouba, não é, na época em que se tratou muito de bouba aqui em 1914, não é? E 

na época em que se tratou muito tracoma fazendo brossagem na...na...nas conjuntivas dos doentes 

né, e que se dava ainda sulfa. E... e pior ainda, na época em que se fazia a diatermocoagulação 
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naqueles folículos do... do tracoma e em consequência, exatamente de todas essas sequelas, 

que...que ocorriam, as sequelas que ocorriam em consequência de... de um tratamento, é... vicioso 

ou tardio e que havia entrópio-triquíase, havia uma enormidade de operações. Se fazia muita 

operação de entrópio-triquíase para consertar aquele... é... encarquilhamento da ...da... da... da 

pálpebra, da... da...do arcabouço da pálpebra para dentro e os cílios iam, iam...iam irritando a 

córnea, terminava a pessoa tendo úlcera e cegando. Então, os postos que, de...que...de tratamento 

de tracoma realizados, instalados pela DOS, instalados não só com a entrega de material e 

equipamento, como treinamento de pessoal. Lá mesmo em Recife, nós fizemos dois cursos de 

tracoma, não é, e a DOS era quem... quem...é, estimulava e realizava esses cursos lá, não é, nós 

participávamos desses cursos, eles..., para criar elementos especializados, médicos especializados 

para esse tratamento, não só o tratamento clínico, como o tratamento cirúrgico, mas deixando de 

lado o tracoma ... 

 

CF - Só, mais uma perguntinha. É aí, que que aconteceu com a DOS..., com as, as Delegacias 

Federais de Saúde? Elas acabam quando o DNERu é criado? 

 

CA - Quando o DNERu foi criado, a DOS parou a... totalmente com essa atividade e... e... e... 

foram englobadas... 

 

CF - Inclusive as pessoas que trabalhavam naquela época foram...(defeito na fita) 

 

CA - Inclusive as pessoas que trabalhavam, todas passaram pra lá, para...para... o DNERu. 

 

CF - Para o DNERu. Foram todas incor...(pausa na gravação) 

 

WH - Bom, depois de um problema técnico com o gravador, a gente até trocou ... o gravador, né? 

O Dr. Celso tava dizendo que... a DOS foi incorporada, todos os Serviços de DOS inclusive o 

pessoal, foram incorporados ao DNERu, né? E que o Mário Pinotti tinha recebido tudo ...(o som  

a partir de então ficou um pouco abafado) 

 

CA - O DNERu, Pinotti recebeu de bandeja, recebeu tranquilamente o que havia de... de melhor 

e...e com experiência sobre todas essas campanhas. 

 

WH - Mas isso já tava decidido antes do DNERu existir, enquanto tal, já se sabia que era o Mário 

Pinotti que ia chefiar o DNERu? 

 

CA - Eu não sabia. Ninguém...eu, eu, pelo menos, não sabia. Eu morava lá em Pernambuco, 

trabalhava na Peste, com o Serviço de Peste. E..., por coincidência, em 1955, eu fui convidado 

prara vir ao Rio e o Pelon, exatamente Barca... Pelón... 

 

WH - Barca Pelon. 

 

CA - Barca Pelon me convidou pra faz..., para dirigir a campanha contra a peste, contra a bouba. 

Contra a bouba. Porque naquela época, ele tinha publicado um trabalho mostrando que a 

Campanha de Peste estava muito bem situada, praticamente estava controlado o..., a endemia 

pestosa. E os focos eram limitados às zonas de serra. Então, não havia necessidade de um volume 
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tão grande de pessoas, não havia necessidade de tanta gente a trabalhar na Peste, quando poderia 

se aproveitar parte desse pessoal pra outras campanhas. E então, eu citei as duas com que eu estava 

mais habituado a... a ver, a...a participar um pouco, era de sarcoma e bouba. Não é? Porque quando 

eu viajava, eu passava por esses Postos todos de Tracoma e de Bouba da DOS e tinha contato com 

os colegas. Então, a..., eu via a... a, uma vantagem no aproveitamento daquela estrutura que era de 

Peste, pra essa..., pra Campanha de Bouba principalmente. Então, Pinotti..., o Pinotti não, o... 

 

WH - (??) 

 

CF - Barca Pelon. 

 

CA - Barca Pelon me convidou pra ir, isso foi em dezembro de 1955. Então, essa... esse convite, 

eu me lembro bem que eu disse ao Pinotti, que participou de...desse almoço, que nós conversamos 

isso, o Nílson Guimarães, ele era da...da... Sociedade de Higiene. E...e era de lá da DOS, ele, ele 

trabalhava com o Almicar Barca Pelon. Então, eu disse: "Não, vamos aguardar o ano que vem a... 

a saída... a ...as verbas serão aprovadas, vamos verificar como vai ficar essa situação e então vamos 

cogitar, vamos...eh...., discutir novamente e...essa...essa...esse tipo." 

 

WH - A situação da criação do DNERu, que já vinha... 

 

CA - Não...não, não. A...de...de passar..., eu, que era da Circunscrição de peste, passar para a 

Campanha de... Bouba. Então eu disse: "Como passar?", eu preferia que ela fosse, ela viesse pra 

Peste, então eu ficaria na Circunscrição com mais esse encargo de trabalhar em bouba. Mas isso 

foi só uma conversa num almoço. Por sinal, foi até no Aeroporto de Santos Dumond, não é, ali. 

Então, é..., eu ... o que eu gostaria de fazer, era isso. Era... era... aceitava, eu aceitaria plenamente 

a, a, esse encargo da Campanha de Bouba, mas se ficasse dentro do Serviço de Peste. Mesmo 

porque, eu estava é..., totalmente afinado com o Serviço de Peste, e...eu, eu comecei a trabalhar no 

Serviço de Peste, eu ia sair inclusive, naquela época, só teve uma diferença, que o Almir tinha 

saído, o Almir Castro tinha saído. Que ele saiu logo depois da criação do Ministério da Saúde. 

Então, vamos dizer, se eu tivesse uma preocupação maior de não criar dificuldades, seria para o 

diretor anterior, que trabalhou, que eu trabalhei com ele todo tempo. Mas, então eu pedi: "Vamos 

esperar isso para o ano que vem". Muito bem, e no ano de 1956, surge de momento a criação do 

DNERu. Foi quando eu recebi um telegrama (western?), naquele tempo nem telefone, era 

telegrama (western?) do Pinotti, me chamando pra aqui. E... 

 

CF - Antes o Sr. não tinha ouvido falar nada sobre o DNERu? 

 

CA - Nada. No DNERu. Quando saiu já foi o decreto, foi em março de 1956. O Juscelino, é... 

como presidente, o novo presidente. Então eu vim ao Rio e o Pinotti então..., estabeleceu o 

seguinte: eu deveria sair da circunscrição do Serviço Nacional de Peste e assumir, de âmbito 

nacional, a chefia da Campanha contra a Bouba, contra o Tracoma, não foi nem bouba. Porque a 

bouba (ri) era com o Pelon, mas com o Pinotti ele me entregou tra... é... 

 

CF - Tracoma.  

 

CA - Tracoma, né? Eu relutei... 
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WH - Agora... 

 

CA - ...um pouco, não queria sair de Recife, mostrei que era...Mas o Pinotti era muito..., ele era 

convincente, ele era um líder, ele sabia manobrar. Então ele terminou me convencendo pra eu 

aceitar e vir aqui pro Rio. Era de âmbito nacional, ha...havia uma projeção maior, eu queria um 

campo maior pra trabalhar na saúde pública, não é, e depois eu já tinha o Curso de Saúde Pública, 

eu já era médico sanitarista já nesse tempo, então eu aceitei e vim chefiar a Campanha de Tracoma 

com, com Pinotti. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, a peste, porque..., eu queria lhe perguntar, todo Serviço de Peste, devido 

aos... bons resultados que o Serviço tinha alcançado, né, e..e..., imagino eu, né, que tenha 

diminuído o trabalho dos Serviços, pelos bons resultados. Quer dizer, o número de casos de peste 

diminuiu, né, a peste já não era mais uma das epidemias com, não é, mais...com risco maior. O 

Serviço de Peste ficou meio desmontado, quer dizer, as pessoas acabaram indo pra outras áreas, 

outras campanhas, assim como aconteceu com o Sr.? 

 

CA - Não, não ficou desmontado. Não ficou, primeiro, porque quem ficou chefiando o Serviço de 

Peste, foi um colega dos antigos, Zamir(?) de Oliveira. Ele era daqui do Rio, a chefia da Campanha 

era aqui no Rio, junto ao diretor do Departamento de Endemias Rurais, então era, o Zamir ficou. 

E toda estrutura continuou. E outra coisa mais, naquela época, a parte de profilaxia não tinha mais 

problema. Nós tínhamos os melhores recursos para a terapêutica da... da...do...dos casos humanos. 

Nós tínhamos os melhores inseticidas. Então, toda a metodologia, toda a té..., e... era favorável. 

Então, nós estávamos absolutamente capacitados em realizarmos um controle do, dos focos de 

peste. Agora, o que se desenvolveu e continuou se desenvolvendo e eu ain... depois ainda, eu 

próprio ajudei depois, foi a pesquisa. A parte de pesquisa. Não é? Porque a parte de pesquisa 

sempre há algo de novo a... a se descobrir, a se desvendar. E então a parte de pesquisa continuou, 

lá no Nordeste, como o centro principal de estudos. 

 

WH - Mas toda a parte da, dos guardas sanitários..., eles foram... 

 

CA - Ah, toda parte. Bom, agora, essa... 

 

WH - ...realocados, eles passaram a assumir outras funções além... 

 

CA - Eles... não..., passaram, também à outras funções. Eles passaram..., agora aí, é...é aquela 

coisa, não é? O..., com o passar do tempo, veio o envelhecimento natural do quadro de pessoal. O 

pessoal de campo é...é... muito exigido. É uma luta dura a pessoa viajar a semana inteira, andando 

a cavalo, pra chegar no fim de semana em casa. Então, isso depois de cinco, dez, quinze anos, 

ainda lhe digo, depois de cinquenta anos de idade, já tem motivos para reagir um pouco a essa... 

essa... a esse tipo de, de trabalho. Então, foi quando eu me lembrei de re... de...de... fiz uma, uma 

proposta para que não se admitisse mais guardas para o Serviço de Peste, é..., senão por um tempo 

curto, cinco anos, seria essa uma, uma margem magnífica de renovação do quadro de pessoal. 

Primeiro, fica..., nós tínhamos depois de cinco anos a possibilidade de... de admitir novos, novos 

elementos. Agora, aqueles que trabalharam durante cinco anos, eles seriam dispensados e levariam 

um pecúlio. Haveria uma caixa com que nós pagávamos, nós pagaríamos, porque isso não foi 
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realizado, daríamos um salário estabelecido e uma, uma pequena parte ficaria, é..., reservada para 

ele...ele...ele retirar como, como um pecúlio. E então, não haveria nenhum prejuízo para esse grupo 

de..., digamos, de...de 25 até 30 anos, primeiro, porque ainda saíam com...com novos, mo...moços 

ainda, o sujeito com 30 anos pode ser... 

 

WH - Podia encontrar emprego, né? 

 

CA - ...perfeitamente..., encontra emprego em toda parte. E segundo, levava uma...uma... uma 

economia...no seu bolso. 

 

WH - Mas isso não foi realizado? 

 

CA - Isso não foi realizado. 

 

WH - Isso foi proposta sua na época do DNERu, já? 

 

CA - Foi proposta e... o curioso é o seguinte, quando eu estava no Serviço, já no Serviço de 

Tracoma, (buzina) na... na Campanha de Tracoma, eu fui... fui defender a verba para tracoma no 

Ministério da Fazenda e lá a grande responsável por, pela locação das verbas nas diferentes 

campanhas, era D. ..., D. Célia Lazarotto, é uma, tem nome italiano, mas era brasileira, de São 

Paulo, eu acho. Ela era uma mulher muito inteligente e dominava, era a pessoa chave para a 

distribuição das verbas. 

 

CF - Na entrevista passada o Sr. tentou lembrar o nome dela e não conseguia, né? 

 

CA - Ah...eu não me lembrava do nome dela. Era Célia. 

 

CF - Célia Lazarotto. 

 

CA - Então, era essa senhora, ela dominava essa parte e nós íamos ex... explicar, mostrar, 

apresentar a argumentação, levávamos mapas, levávamos a distribuição geográfica das doenças, 

é..., enfim, ilustrávamos toda aquela argumentação que a gente ia fazer junto à ela, para que as 

verbas saíssem de acordo com o que se pretendia. Agora, além disso, nós ainda tínhamos outra 

luta no Congresso, junto ao, ao grupo de Saúde..., porque a Comissão de Saúde..., tinha uma grande 

influência e como nós tínhamos a..., sujeito conhecido e médico, inclusive sanitarista, nós 

tínhamos por exemplo, um baluarte pra nós era Josué de Castro, que...que além do mais (buzina), 

ele mesmo tinha uma cabeça magnífica, era um dos que estava lutando pra debelar o bócio 

endêmico, (??). O outro era o (??), me lembro desses dois, é... 

 

WH - (??) Carneiro? 

 

CA - (??) Carneiro. É que eu também tinha contato com ele e tal. Agora, eles é que também tinham 

influência junto à Comissão de Finanças. Era uma..., um entrosamento danado. Agora, quem 

tivesse alguma amizade nos Estados, foi o meu caso, por exemplo eu tinha amizade com o Senador 

Vitorino Freire, que era Pernambucano, nós conseguimos coisas valiosas para, para, para a, o 

trabalho de saúde pública, inclusive ele foi um dos que permitiu, ele e um colega de turma meu, 
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(??) Rosário Maia, não é, à continuidade do tempo integral com dedicação exclusiva, que tinha 

sido retirado do projeto pelo DASP, o DASP não quis, não sei porque, que mistério era esse, que 

o DASP não teve sensibilidade e mandou retirar do, do projeto de 1963, o tempo integral. E aí 

então nós tivemos uma luta tremenda, junto já, lá no Congresso e nós mobilizamos. Naquela época 

era mocinho, esse...esse atual, Humberto Lucena. Humberto Lucena era líder lá, e então nós fo..., 

ele como era nordestino, conversei com ele, mostramos como era a, a atividade do Serviço de Peste 

naquela área, de Bouba, de Tracoma, para que não se retirasse o tempo integral, porque se retirasse, 

ia haver uma debandada danada do...do...dos médicos que faziam saúde pública. Porque saúde 

pública assim, tempo e dedicação exclusiva, é mesmo que nada, né? Era um emprego vagabundo, 

era um emprego secundário, sem... sem..., não há continuidade. Então para que haja saúde pública 

é preciso que haja especialista, não é? Não precisa ser pago como um marajá, mas que se pague 

com dignidade e que a pessoa tenha a certeza de que pode, ... pagar a comida do dia de amanhã. 

Então o...o... esse Humberto daquela época, era... 

 

CF - Ele atendeu, ele ajudou? 

 

CA - Ele ajudou até certo ponto um pouco, pelo seguinte, ele (barulho de obra) não teve força pra 

ir contra o DASP. Agora, houve uma feliz coincidência, nós távamos à noite, já era mais ou menos 

no último dia para... para... da discussão da aprovação daquele projeto de 1963, aconteceu que ele 

disse: "Olha...", disse pra mim, disse:  "...vocês não vão ter vitória, não vai... não vai... não vai 

haver isso não, porque no... o tempo integral não vai passar, não vai ser incorporado, porque o 

DASP foi contrário." Naquela época, eu já sabia que o DASP era contrário. Sabe por que? Porque 

Evandro Lins e Silva nos mostrou que o DASP tinha excluído. Foi por isso que a nossa luta foi 

mais in...acesa, é..., para colocar na, na, na discussão do Congresso aquele tempo integral. Mas 

aqui... 

 

CF - Quais os argumentos...? 

 

CA - ...nós tínhamos a nosso favor uma coisa muito importante, já fazia parte do Código Nacional 

de Saúde o tempo integral. Pois bem, apesar de faz..., de ter um documento legal, publicado no 

Diário Oficial, com toda a..., e tinha sido regulamentado, eu não me recordo agora o decreto que 

regulamentou, é 419 mil A, não sei o que..., eu sei que isso a gente pode descobrir, mostrar depois, 

que eu me..., eu tenho papéis sobre isso. Pois bem, naquela época, nós tínhamos aquele documento 

oficial publicado no Di..., no D.O, mas o DASP não ligou. Pois bem, na última hora o Humberto 

Lucena chega e nos diz isso. E eu digo: "Me apresenta esse cidadão que vai, que está com o parecer 

do DASP." E ele apresentou. Era um cidadão que eu esqueci o nome, mas ..., então, ele disse: "É, 

vocês...", disse pura e simplesmente assim, disse: "Vocês não vão ter... não vão ter apoio pra isso, 

porque não têm um documento legal, que mostre que tem tempo integral e dedicação exclusiva." 

E eu digo... eu digo: "Tenho, no Diário Oficial. "E ele disse: "Então mostre o Diário Oficial." O 

meu colega que estava na hora lá, fazendo essas ligações, era...era Magalhães, Fausto Magalhães 

da Silveira. 

 

CF - Ah, o irmão do Mário Magalhães, né? 

 

CA - Irmão. Nós dois estávamos hospedados na casa, eu não..., na casa de um colega de turma, 

que nos ofereceu porque era caro (ri) a gente ficar lá em Brasília. Foi o Jesuíto (?) numa, no...no..., 
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como é que chama? No...no..., numa casa, né, no apartamento... no apartamento de Jesuíto. Então, 

o Fausto correu pra ir buscar na pasta que eu tinha deixado lá, tá, por sinal debaixo da cama (risos). 

Uma coisa curiosa, eu digo: "Vai lá, que debaixo da cama eu deixei a pasta e traz o Diário Oficial." 

E enquanto isso eu fiquei conversando com esse cidadão do DASP. E eu digo: "O Sr. pensa que 

nós estamos discutindo isso, pra obter uma vantagem material, melhor salário e que nós somos 

sanitaristas de asfalto, de ar condicionado? Está enganado. Nós somos sanitaristas que viajamos o 

Brasil todo. Nós, nesse ponto nós nos parecemos um pouco com os... os soldados, com o exército, 

de qualquer lugar do...". Eu disse: "Você da onde é?". Ele virou-se (ri) e disse: "Eu sou de 

Pernambuco." Eu lhe digo: "Ótimo! De que município?". Ele disse: "De Bom Conselho." Eu digo, 

aí eu completei: "Bom Conselho de Papacaça." Ele arregalou o olho. Eu digo: "Vou dizer a sua 

área, se o Sr. conhece mesmo aquilo." E aí fui dizendo os nomes dos... dos sítios: Sítio 

Papacacinha, Fazenda Pires, Fazenda Leão, Fazenda Santa Maria, e saí dizendo todos os lugares 

de, de, de peste, que eu tinha trabalhado antes, lá. Ele aí, olhou pra mim, pura e simplesmente, 

pegou o papel que estava datilografado com o parecer, rasgou e fez um à mão, a manuscrito. E 

levou comigo e entregou a...ao líder, o que estava fazendo a...a... a sessão da que era o Humberto 

Lucena. E assim ..., eu e o nosso amigo, o meu colega, é... Magalhães, Fausto Magalhães, 

testemunhamos a, a vitória do tempo integral, que depois eu fiquei até triste, eu digo: "Antes não 

tivesse passado (ri), porque eu já teria saído há mais tempo dessa...droga dessa ... (risos)". Mas a 

coisa foi assim. Naquela época. 

 

CF - Quer dizer que então... 

 

CA - 1963. 

 

CF - Então não passou. O tempo integral continuou. Eles tentaram... 

 

CA - Aí o tempo integral continuou. E de acordo..., não era em tempo integral, total não, de 100% 

do salário não havia. De acordo com o número de anos do... de trabalho da... de sanitarista, ele 

seria 70%, 70%...80%...90%, mais ou menos era isso. Havia uma... uma gradação de acordo com 

o número de anos de serviço e depois seria incorporado ao..., à aposentadoria, né? Naquela época 

ninguém pensava em, ainda em aposentadoria. Todo mundo ainda estava bem rijo pra trabalhar. 

Mas então, voltando agora à criação do DNERu. O DNERu foi criado e juntou, não é, todo esse 

material, é..., equipamento...tudo, automóveis, viaturas, lanchas, mulas(?)..., porque tinha muito 

cavalo para o Serviço de Peste Amarela. No Serviço de Peste nós comprávamos os animais. Havia 

até uma coisa curiosa, hem, nó...nós comprávamos os cavalos, mas os cavalos pertenciam aos 

próprios guardas. Ele facilitava de uma maneira que é..., adiantava a... através de... da (?)... de.... 

da (?).... de viagens, né, nas diárias de viagem, e eles então eram os donos dos seus próprios 

cavalos. Então, você veja, era cavalo..., bicicleta eu acho que já havia agora recentemente, naquele 

tempo não havia. Agora, o que tinha mesmo era, era... 
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WH - Pode continuar, Dr. Celso. 
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CF - O Sr. tava falando do, do, da incorporação dos Serviços e do que que foi aproveitado no 

DNERu. 

 

CA - Ah, bom. ... Eu estava me referindo mais à parte material. Do, do re...apro... aproveitamento 

não, da incorporação dos milhares de automóveis, caminhões, lanchas, avionetas. Nós...nós 

voávamos muito. N...n...nós quando trabalhávamos em tracoma...eh, viajávamos pelo, pelo 

interior, por exemplo, na época de, de Juscelino construir, a gente viajava muito ali no, em Goiás, 

em avionetas, né, esses aviõezinhos Cesnas e também nos, nos biplanos antigos monomotores 

fortíssimos, que não sei se aquilo veio do exército, eu sei que eu viajei várias vezes também nos... 

Paraná, aquelas zonas do Paraná, aqueles municípios do Paraná: Cornélio Procópio, Londrina, 

Paranabaí(?), tudo aquilo ali a gente rodava era, era de avião. Era... 

 

CF - Na época do DNERu já... 

 

CA - Na época já do DNERu, na Campanha de Tracoma. Eu trabalhava nessa área lá. Eu viajava 

lá. 

 

CF - Dr. Celso, quando então o DNERu foi criado, né, e se... se incorporou esses órgãos todos ao 

DNERu, havia uma preocupação clara e definida com a área rural. 

 

CA - Com a área rural. 

 

CF - E como é que... como é que era essa diferença de tratamento de doentes na área rural e na 

área urbana? Por exemplo, um doente de malária no Rio de Janeiro. Ele era tratado pelo DNERu 

também? 

 

CA - Sim. 

 

CF - Havia uma diferença de atuação de órgãos diferentes? 

 

CA - Não. 

 

CF - Apesar do DNERu ser voltado para a área rural, ele atendia indiscriminadamente tanto na 

área rural como na área urbana? 

 

CA - Claro! Não, não havia essa diferença. ... Acontece o seguinte: A...a endemia era ... 

essencialmente rural, da zona dispersa da população. Mas se o... se o caso de malária ocorria ou 

foi detectado numa área urbana, claro que nós íamos lá trabalhar e... e tratar aquele caso e inclusive, 

também fazer borrifação de... de casas pra, pra, pra bloquear a... a...a transmissão na área, naquela 

área, viu? De modo que o... esse nome, essa denominação assim de endemia rural, não é uma coisa 

a..., estritamente ...é... área rural dispersa ou então urbana não. E... todas as áreas, os municípios... 

os municípios não, as cidades, localizadas na zona rural, eram... eram tratadas 

indiscriminadamente como na área... como uma endemia rural também. Se havia tracoma em 

cidades, nós tratávamos nas cidades. Buíque, enfim, todas as cidades onde havia foco...focos 

não, ...é...é... centro, o... Postos...Postos de... de tratamento eram localizados nas cidades. Então as 

áreas de Caruarú, Vitória de Santantão(?), Palmeiras dos Índios, todas essas cidades, cidades 
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algumas delas já até bem... é, desenvolvidas e com boa densidade populacional, nós fazíamos 

tratamento e... eh..., indiferentemente, era considerado como área... rural. A... a endemia era rural. 

Agora, ... 

 

WH - É, até porque, a partir da década de 30, 40, não tem mais endemias urbanas, né, quer dizer, 

elas já tinham sido controladas, né? As endemias urbanas de grandes centros, né? Rio de Janeiro, 

São Paulo...? 

 

CA - É... Não, as endemias urbanas mesmo, a maior é a tuberculose. 

 

WH - Tuberculose. 

 

CA - Tuberculose era uma... era uma das maiores. Ainda é. E tá crescendo de novo. 

 

WH - Mas a tuberculose foi incorporada ao DNERu também? 

 

CA - Não. 

 

WH - Não, ela ficou... 

 

CA - Não. Não, ficou lá. 

 

WH - Campanha... 

 

CA - Pegou a Campanha da... 

 

WH - ...específica da tuberculose. 

 

CA - ...específica da tuberculose. 

 

WH - Como o cancêr também, né? 

 

CA - Ou uma que foi, que eu não referi, mas que foi incorporada, foi uma das primeiras, foi a do 

Bócio Endêmico. Que era uma das meninas dos olhos do... do Pelon também, né? Tinha P... (?), 

teve um que era da Campanha de..., do Josué. Né? ... O grupo de Josué, participou muito com 

Pelon desse, desse trabalho e ele foi incorporado pelo DNERu. 

 

WH - A lepra também não foi?  

 

CA - A lepra não. A lepra sempre ficou com o ..., o professor... Ernani Agrícola. Foi o grande 

chefe da... da Lepra, em todo tempo, era Ernani Agrícola. A...a... Ernani Agrícola, até eu contava 

um fato curioso, é um parêntesis, ele tinha uma maletazinha tipo 007, um pouco mais avantajada, 

cheinha de, de, de... colada com aqueles hotéis onde ele frequentou todos os congressos 

internacionais, sem faltar um, (ri) de lepra. Todos os Congressos de Lepra, internacional, Ernani 

Agrícola participou. Então, ele tinha um ciúme danado dessa maletinha, quando ele chegava lá, 
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ele disse, com aquele, com aquele, aquela maleta cheia de, de etiquetas de hotéis e cidades onde 

ele passou. (ri) Mas ele foi um dos grandes trabalhadores de lepra, Ernani Agrícola, né? 

 

WH - Por que que a lepra não foi incorporada ao Serviço, ao Departamento, ao DNERu? 

 

CA - Bom, aí... Primeiro porque já havia uma estrutura bem montada pra lepra. Depois a lepra não 

se..., não era desse tipo de... de... de campanha de doença aguda. É uma doença crônica, a lepra. 

Então essas outras doenças, geralmente são doenças transmissíveis e de..., e algumas delas de uma 

maneira aguda, não é? Como peste, como febre amarela, como malária. Não é? Que, então... 

 

CF - Não tem aquela característica de doença de massa...  

 

CA - Não tem aquela... 

 

CF - ... que o Sr. fala. É isso? 

 

CA - É uma doença de... Não, não tem, porque aí ela tem determinados focos, mas não tem a...a... 

a dispersão na população que têm essas outras. Por exemplo, uma das que teve maior, e que tem 

maior dispersão, é Chagas... a doença de Chagas. Agora, vai com variações geográficas, né? Há 

áreas onde a densidade, a... a... a... incidência da doença de Chagas é maior, a prevalência, a 

prevalência da, da doença de Chagas é bem mais alta do que outras. Por exemplo, têm coisas 

curiosíssimas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos inquéritos lá, onde mostram que há 

muito mais infecção Chagássica, mas há menos doença de Chagas. E aí já vem uma pergunta, já 

vem uma questão. Por que? Havendo tanta transmissão, n...nós encontramos tanto transmissor 

infectado e tanto homem, tanta população urbana infectada, sob o ponto de vista, s...sorológico, 

eh..., a parte de imunidade, né, os exames de, de sangue positivo pra (marchar?) e (erguer?) a 

reação. Por que? Então, é uma doença, lá é uma doença que, é relativamente, não é um problema 

tão grave. Agora, se você passar pra Região Centro-Oeste do Brasil, principalmente Minas Gerais, 

São Paulo também, São Paulo tá muito menos agora porque o Serviço lá é muito bem organizado 

e há muitos anos que luta contra a doença de Chagas, não é, e...re...realmente reduziu a...a... 

incidência. A força da transmissão da doença de Chagas caiu muito com o Seviço de profilaxia 

realizado pelo estado. Agora, lá em Minas, em Goiás, não é, e determinadas áreas de Bahia, não 

é,... já diminuiu muito no nordeste. No nordeste a área é muito menor. Mas aí são várias condições 

que não convém a gente ir, tá aí nisso não. Por exemplo, lá tem o barbeiro que mais transmite, não 

existe em tão grande quantidade. A...a densidade de infestas é mais aqui pro lado sul. A, o barbeiro 

lá...como, principalmente o brasiliensis, é um bicho que é mais silvestre, ele não é tanto de, de 

dentro de casa, não é? Então, os barbeiros mais domiciliados, são os mais perigosos. Lá tem menos 

barbeiro domiciliado do que aqui, nessa turma daqui do, do sul. Outra coisa, há áreas em que, por 

uma questão ecológica, clima, altitude, temperatura, principalmente umidade, influi sobre o 

barbeiro. Há muito menos barbeiro aqui no, no estado do Rio de Janeiro, do tipo infestas, que é o 

mais perigoso, do que, do que os outros. Então aqui, não é uma área altamente perigosa pra Chagas. 

Não é. Tem muito menos Chagas na zona rural aqui no Rio de Janeiro, do que em Minas Gerais. 

Em Minas, é realmente o quartel general da, de Chagas. Bambuí(?) é a cidade pico, que foi 

mostrada como um dos lugares mais Chagasicos do Brasil e onde um dos maiores estudiosos de 

doença de Chagas do Brasil, Emanoel Dias, e agora morreu e agora tem um filho dele, que deve 

tá por lá ainda, trabalhando contra a doença de Chagas. De modo que, essas variações são muito 
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curiosas e é bom pra gente, pra se estudar, pra se pesquisar as...as...as diferenças geográficas da 

doença de Chagas sob o ponto de vista de pato... de patologia, quer dizer, como doença mesmo e 

como infecção pura. Não é? Agora, o que está ocorrendo é isso, é que por fava(?), aí é quando eu 

entro e acho que isso é uma frustação... pra mim, pra mim não, pra todo sanitarista. É que não 

houve no...no, apesar de se tanto estudar a doença de Chagas, se tanto debater, não houve uma, 

uma, uma política habitacional estabelecida, eh..., para realizar o...o...o...a..., o controle da doença 

de Chagas. Porque se houvesse uma política habitacional, se houvesse uma política pra melhoria 

das habitações no interior, nós não tínhamos esse problema que hoje existe, de vir gente doente, 

infectada da zona rural, vir pra cidade, vender sangue e transmitir doença de Chagas. Porque apesar 

de todos os recursos técnicos, de um controle sanguíneo, de, de, de detectar o indivíduo que tem a 

doença de Chagas, e... ele, ele muitas vezes tem a...a...a...a positividade no sangue, mas nós... 

dificilmente nós vamos... pegar o, o germe. É preciso que haja (??) diagnóstico, já é mais caro, 

mais demorado. 

 

WH - Um diagnóstico específico, né? 

 

CA - É um..., é específico. Então, uma das áreas, por exemplo, que mais se trabalha em doença de 

Chagas, é Ribeirão Preto. Os maiores e muito bons especialistas estão lá. Né? Eu me lembro de 

um, já morreu, ele era, e eu tinha muito..., simpatia e contato quando trabalhava com..., encontrava 

com ele aqui, Mau...Mauro, Mauro Pereira Barreto, era professor lá de... E então ele estudava 

muito, foi um dos maiores estudiosos de, de triatoma, não é? E, o outro era José de Oliveira, era 

um...um... que di... que fazia parte do..., a parte do ... imunológica, parte de exame de sangue. E 

ele detectou muita gente...é..., que transmite Chagas, que são reservatórios, porque tem..., quer 

dizer, são infectados e que podem transmitir a doença através de exame de sangue. Então, era um 

dos que lutava para que todo Banco de Sangue tivesse um bom serviço para, para detectar os ... 

 

WH - É, em termos de pesquisa, eu não sei. Eu creio que a, a, a pesquisa em doença de Chagas é 

uma das mais desenvolvidas aqui no Brasil, né? 

 

CA - Aqui no Brasil... não ...acho que no Brasil, no mundo, não é, o país que mais sabe Chagas é 

aqui o Brasil. Toda vida foi. 

 

WH - É. E relativamente às outras doenças, eu..., o conhecimento aqui no Brasil é mais avançado, 

né? 

 

CA - Não. Chagas, sim. Não, outras doenças também, né? Por exemplo, se estudou muito a parte 

de leishmania, se estuda muito. E...em Minas Gerais, um grupo lá muito bom, não é, do Quiali(?), 

Marcelo Pena que era até nortista, mas ficou como professor lá em Minas Gerais. Estuda, estudou 

muito, deve continuar estudando, não me lembro, n...não tenho tido mais contato com o pessoal 

de Minas. Mas, a parte de leishmania, foi muito bem estudada e continua, e havia uma tentativa 

de uma facu..., de uma produção de uma vacina..., para, contra a leishmania. De modo que, falando 

desse aspecto, a gente vê que quando o DNERu foi criado, ele pegou no apogeu do 

desenvolvimento de todo... e da pesquisa de todos... essas endemias. E o Pinotti se beneficiou 

muito disso com o pessoal que ele conseguiu, que ele obteve aqui, que ele também captou, que ele 

atraiu. Porque Pinotti tinha essa qualidade de atrair também bons elementos. Então, o Pinotti teve 

a seu favor, a seu serviço, um grupo enorme de pesquisadores, principalmente os que estavam no 
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Centro de Pesquisa de Ageu Magalhães, em Recife, no Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, na 

Bahia. Não é? Aqui no Rio era...era...era... o Cen..., era o núcleo central de pesquisa do INERu, 

Instituto Nacional de Endemias, eu acho que já pertencia ao DNERu. Não é? Todos esses núcleos 

trabalhavam até para, trabalharam para o DNERu, como também no Ceará o... Joaquim Alencar, 

o Joaquim...Joaquim Eduardo Alencar, trabalhava, trabalhou muito em leishmania e também em 

Chagas, foi um grande desenvolvimento. Antes ... antes com esquistossomose... 

 

CF - Dr. Celso... ... Aproveitando... o que o Sr. tava falando agora. A gente... é... a gente queria 

entender um pouquinho, como é que funcionava o dire..., o DNERu, né? Tinham vários órgãos, 

quando ele foi criado, então tem toda uma estrutura que foi montada, né? Tinha um diretoria geral, 

uma divisão de cooperação e divulgação, um serviço de produtos profilácticos... O Sr. podia falar 

um pouquinho de cada um deles? 

 

CA - Bom...bom... eu... assim de memória, eu vou lhe dizer. Tinha a diretoria geral, né? Tinha o 

grupo de coordenadores, que eram chefes de campanha, não é, e que estavam ligados diretamente 

à Divisão de Profilaxia. A Divisão de Profilaxia era o grande dínamo do DNERu.  

 

CF - Hum. Aonde tavam os coordenadores do trabalho? 

 

CA - Aí onde estavam os coord..., ligados à, à Divisão de Profilaxia. Porque, aí é onde havia o 

grupo maior de sanitaristas, não é, e... é marcavam o rítmo do trabalho não só de... faziam 

pesquisas, faziam experiências, faziam observações sobre tratamentos, porque muitas dessas 

endemias..., nós tivemos ainda uma fase longa de tratamento. O tratamento evoluiu muito no, 

no...D..., a... desde a época em que se criou o DNERu até depois ainda continuou. Por exemplo, a 

esquistossomose, passou um período longo pra se chegar a um, a um tratamento eficaz, como se 

existe hoje. O portador de, de esquistossomo (vozes de criança). A mesma coisa com o tracoma, 

né, nós fa..., nós observávamos os, os casos de tracoma, fazíamos ... pesquisas e experiências e... 

e havia núcleos para observar a resposta à terapêutica, dos diferentes recursos que nós 

obtínhamos, ...íamos recebendo, né, com os antibióticos. À proporção que foram surgindo os 

antibióticos, nós íamos a...apre..., observando a... a sua (ruído) atividade nesse, nesses... nessas 

endemias. 

 

CF - Essas pesquisas eram feitas a..., durante o trabalho das campanhas também? 

 

CA - Durante o trabalho. Exatamente, é a... a... po... 

 

CF - Vocês tinham trabalhos? Eram publicados trabalhos (??)? 

 

CA - Exata... Aí é onde você vai encontrar tudo isso na, na, na coleção da Revista de Malariologia 

e Doenças Tropicais. 

 

CF - Então esses trabalhos na Revista de Malariologia, eram o resultado dessas pesquisas 

realizadas dentro das endemias(?)? 

 

CA - De tudo isso. Era re..., o volume de, de trabalhos publicados, que é enorme, é um acervo de 

conhecimento, é uma enormidade de coisas mesmo. Tá lá na Revista de Malariologia e Doenças 
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Tropicais, nisso você vai ver, não só a parte de tratamento, como também de pesquisa, pesquisa 

epidemiológica, pesquisa a longo prazo..., de se..., acompanhamento a longo prazo, de... de... de 

em determinadas áreas, como de... como de esquistossomose por exemplo. É..., pesquisa sobre a 

parte de ...de ...de ... ... dos transmissores, principalmente, dos transmissores, pesquisas sobre os 

transmissores. Então... 

 

CF - Agora, me diz uma coisa, Dr. Celso, isso... o, o INERu também não fazia pesquisas? 

 

CA - Mas o INERu era um dos órgãos do DNERu. Era o Instituto ... 

 

CF - Então essas pesquisas que o Sr. está se referindo era dentro do INERu? 

 

CA - É. Do INERu. O INERu era um órgão do DNERu especializado em pesquisa. 

 

CF - E a Divisão de Profilaxia cuidava especificamente das Campanhas? 

 

CA - Da, das Campanhas. Exatamente. 

 

CF - Ah, sim. 

 

CA - Agora, a Campanha, muitas vezes, tinha que estar em íntimo entrosamento com as, as 

pesquisas. 

 

WH - Quer dizer que se faziam também em ...em, no Ageu Magalhães em Salvador, em Minas, 

também tinham centros de pesquisas, né? 

 

CA - Exatamente. Era uma ... era.... eram.... eram...., esses, esses órgãos todos se, se interco... 

 

WH - Se entrelaçavam. 

 

CA - ...intercomunicava. Havia interesse em participar ... dessas pesquisas e dar conhecimento do 

que se fazia. Então, tudo isso era publicado na, na revista. Evidente que depois de ..., de se... , 60, 

70, caiu violentamente a produção  na... da... da revista, não é, a revista já não é mais o que era 

antes. Essa revista era tão boa, que atraía colaboração dos maiores es..., dos melhores especialistas 

de São Paulo..., pessoal de São Paulo. Inclusive, eu vou dar somente uns dois ou três nomes, por 

exemplo: Samuel Pessoa, Mauro Pereira Barreto, Pedreira de Freitas em... em... Chagas, não é? 

Tudo isso. 

 

WH - E o Sr. se lembra, Dr. Celso, o Sr. falou que, é... o DNERu tinha Divisão de Profilaxia e que 

essa divisão, nessa divisão se reuniam os chefes das Campanhas, né? 

 

CA - Das Campanhas. 

 

WH - Essa divisão tinha um coordenador ou ...? 

 

CA - Era um diretor. 
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WH - Era um diretor, né? 

 

CA - Era o diretor da divisão. 

 

WH - O Sr. poderia me dizer quem eram as pessoas que foram compor, quem era o diretor, como 

o DNERu surgiu, quem eram os chefes de campanha, que grupo era esse que o Sr. tava se referindo 

agora? Que a gente não sabe quem são. 

 

CA - Naquela época, quando eu vim pra aqui, eu fiquei como ... coordenador de tracoma. 

 

WH - Isso. Da Campanha de Tracoma, né? 

 

CA - É. A Divisão de Profilaxia naquela época, pertencia se não me engano... , a Scorzelli, a 

Scorzelli não, a Olímpio Pinto. 

 

CF - Olímpio Pinto. 

 

CA - É. Porque eram os três. Havia o..., havia uma tripeça muito importante pro Pinotti. A...a 

tripeça...eh... (ri) era.... era Bustamante na epidemiologia de, de malária. Olímpio Pinto, na parte 

de profilaxia, né? René Rachú, na parte de pesquisa. René Rachú. Pesquisador... no melhor, nível, 

mais alto nível, o Rachú. Ele fez, por exemplo, levantamento magnífico sobre filária, da mesma 

maneira que o... que o Leônidas Diny fez no Pará, inclusive descobrindo uma outra filária, que não 

era só a filária de Bancroft, era a (osardi?), que não tem importância como... como fazedor de 

doença, como elemento de... 

 

WH - Transmissor. 

 

CA - ...tran... não, transmissor não, como é... a patogenecidade não existe, não existe a patogen... 

É uma... é uma... é uma... filária bôba, essa...essa osardi. 

 

WH - Não é maligna, né? 

 

CA - (ri) Mas a outra, a Bancroft é que era danada. Pois bem eles dois foram os campeões desses 

inquéritos de filárias. O... o ...o... Leônidas Diny e o Rachú. Eu me lembro bem, ele ia em Recife, 

ele fez exames lá em Recife e..., pra você ver, já entram em contato com os colegas locais. Com o 

pessoal local. No Ageu Magalhães, né, que havia lá. Mas..., que que nós estávamos falando? 

 

WH - Das Endemias(?), as pessoas que ocuparam os cargos. O Bustamante(?)... 

 

CA - Depois...depois que, que foi criado o DENERu ficou na Divisão de Profilaxia eu acho que, 

se não me engano, foi o Olímpio Pinto. Eu aí passei para o... o ...o ... o Ministério da Saúde como... 

sub-chefe de gabinete. Aí... 

 

WH - Sim. Mas isso foi um pouco depois. Eu queria saber, mais ou menos, quem era o grupo que 

trabalhava junto, como coordenador de campanha no DNERu? (??) 
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CA - Ah, na história(?) a Campanha? 

 

WH - Isso. 

 

CA - Bom. O que eu me lembro bem mesmo, eu. (risos) Porque era de Tracoma, né? Tinha Lúcio 

Costa, que era da ancilostomose(?). Olímpio que era de... de shistossomose. Olímpio Pinto era de 

shistossomose. Fausto Magalhães da Silveira era, era ... de bócio endêmico. Bócio endêmico, né?  

Quem era mais ...? Malária, era Bustamante. Sempre foi um dos baluartes, o Bustamante. 

Inclusive(?) tinha outra auxiliar, malária. Febre amarela, foi... Luís Lessa. Luís Lessa. Depois ele 

saiu e entrou Odair Franco. Luís Lessa foi o primeiro, não é, era Luís Lessa. Era Odair Franco. 

Qual é outra Campanha? 

 

WH - Leishmania... 

 

CA - Ah, leishmaniose... . Sabe quem era leishmaniose? ... Era do Ceará, era... Joaquim Eduardo 

Alencar, Joaquim Eduardo Alencar era leishmaniose. Bouba, sabe quem foi que que o Pinotti 

atraiu? Nélio Guimarães. 

 

WH - Ah, o Nélio! 

 

CA - Porque foi o primeiro sujeito que fez a cura da bouba com a penicilina, penicilina sintetizada 

aqui em Manguinhos. Ele e o Aristídes Marques da Cunha ... ..., pensaram em usar isso, 

experimentar isso e ele foi experimentar, o Nélio ... em Itaboraí e Araruama e montou um posto 

de tratamento que impressionou muito, impressionou e, e mostrou a eficiência e a, e a...  como 

estava certo. Então Pinotti chamou o Nélio para ser o coordenador da bouba, não é? Qual é mais, 

das doenças? 

 

WH - Em Peste o Sr. disse que era o Zamir, né? 

 

CA - Peste foi Zamir de Oliveira. 

 

WH - De Oliveira. 

 

CA - É. Eu pensava que ia ficar, porque era chefe da circunscrição lá no, no Recife e o foco é 

muito mais importante lá do que aqui. Mas ele me jogou no Tracoma e botou o Zamir na, na... na 

Peste. 

 

WH - E o Sr. ficou satisfeito de mudar de área, assim... 

 

CA - É... ... Bom... fiquei até certo ponto. Porque depois houve umas brigalhadas..., eu não...não 

aceitei umas tantas coisas e me rebelei... e... ameacei por du...duas vezes sair, a primeira ele 

conseguiu me segurar, na segunda não conseguiu, eu aí saí. 

 

WH - O Sr. como, já como coordenador de... de Tracoma? 
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CA - Já como coordenador de Tracoma. No segundo aí eu fui embora, já era não só coordenador, 

era sub-chefe de gabinete. 

 

WH - Ah, aí o Sr. mantinha as duas ...? 

 

CA - Aí eu já não aguentei mais e disse que ia embora e fui. E saí e fui pra SUDENE. 

 

WH - Isso. Aí o Sr. depois vai nos contar... 

 

CA - Naquela época. Aí já foi em 60. 

 

WH - É. 

 

CA - 1960. 

 

CF - Ainda nessa época, Dr. Celso, ... 

 

CA - Mas nessa época, olhe, Pinotti não podia ter tido época melhor de produção. O nome de 

Pinotti estava lá em cima. Era uma estrela de 1a. grandeza na saúde pública. Porque esse povo 

todo trabalhava pra ele, essa turma toda. E era uma turma, relativamente, nova, entusiasmada, 

idealista, fazia um trabalho bom, naquele tempo. ... 

 

CF - Dr. Celso, uma pergunta... 

 

CA - ...Agora, depois houve uma desgraça de ele querer entrar na política, né? 

 

CF - Ainda nes..., na estrutura do DNERu, é..., pela lei que cria o DNERu, fala que foram criadas 

várias Circunscrições ... 

 

CA - Várias Circunscrições, aí mudou. 

 

CF - O que que era essa... 

 

CA - Naquelas Circunscrições antigas do Serviço de Peste, por exemplo, eu pegava do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Depois que, e depois vinha outra circunscrição 

que era Bahia e um pedaço de Minas. 

 

CF - Isso na época da peste? 

 

CA - Da peste. E a, e a última Circunscrição era em São Paulo. Por que São Paulo?  Não tinha 

peste e depois tinha uma grande organização de, de Serviço de Higiene em São Paulo. Mas o 

Governo Federal manteve uma circunscrição lá pra que? Por causa do Porto de Santos. A... naquela 

época, a OMS exigia e nós cumpríamos rigorosamente a informação, não só dos casos de peste 

que ocorriam, como também das áreas pestígenas, quer dizer, dos focos onde havia atividade 

pestosa, onde havia episotia, nós não...nós não denunciávamos, não...não notificávamos apenas 

que houve um caso humano. Era um caso humano, mas comunicávamos também, que havia peste 
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na área tal, no município tal, onde est...se...se, foi detectado ou positivado peste em roedores. 

Naquela época, a OMS exigia que não houvesse...é... saída de peste pra parte alguma do mundo, 

que ainda távamos com medo daquela grande, a grande epidemia de 1894, que se espalhou pelo 

mundo todo. Então, os portos, eram muito bem trabalhados. Nós trabalhávamos aqui, em Recife, 

Bahia, .... é, a saúde dos portos tinha uma ligação enorme com o Serviço de Peste. Por que? Porque 

nós controlávamos toda a população de ratos da área portuária, fazendo pesquisa, fazendo captura. 

Essa captura ia pro laboratório, examinávamos as vísceras dos bichos, inoculávamos as vísceras 

desses bichos, desses ratos. Sabíamos as espécies dominantes na área e as pulgas também eram 

classificadas. Então, nós tínhamos controle total da, da, daquela bicharada que... 

 

WH - Ali, em Santos, né? 

 

CA - Em Santos, no Rio de Janeiro e Recife, Salvador, em todos os portos (??)... 

 

WH - Agora, o Sr. tava dizendo, Dr. Celso, da mudança das circunscrições de antes e depois do 

DNERu(?). 

 

CA - Ah...ah..., então, quando Pinotti assumiu, ele teve carta branca pra tudo e aí alterou tudo. 

Criou (?)... 

 

WH - Ah! Foi ele que alterou... 

 

CA - Ele alterou. 

 

WH - ...a estrutura das (?)... 

 

CA - Não, a estrutura foi ditada por ele. Ele aí alterou tudo. Ele era um senhor de (baraço?) e 

cutelo, fazia o que ele queria. Então, ele determinou, estabeleceu lá, a...a...a circunscrição para 

cada estado. Cada estado. 

 

WH - Ah!  Ou seja, pegaram a divisão(?) de Circunscrição que iria pro Estado(??) 

 

CA - Ficou. Cada estado era uma unidade era uma unidade de trabalho diretamente ligada ao 

diretor ... aqui. 

 

CF - Essas divisões eram estaduais...?  

 

CA - É. 

 

CF - ...Perdiam... perdia aquelas características que as Delegacias Federais de Saúde, que 

abarcavam todos estados... 

 

CA - Não...não...não. A divisão nossa era mais epidemiológica, a... a do Serviço de Peste. 

 

CF - Pois é. Agora mudou. 
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CA - A dele não. A dele foi puramente...., uma divisão por Estado. E, então... 

 

WH - E ele... qual o critério que ele teve pra fazer essa divisão? ... Só o ... 

 

CA - É... o critério é... ... ele tinha uma... uma... uma organização muito grande no Serviço de 

Malária. Dispunha de uma enormidade de malariologistas e como a malária era muito espalhada, 

muito mais do que a peste ... . A malária era espalhada no Brasil todo. Então, ele dispunha de uma 

equipe boa em cada Estado, eh..., equipe de malariologista. Então ele deu a...a...a esses 

malariologistas da sua confiança  a chefia. 

 

WH - Ah! Ou seja, que cada Estado tinha um representante... 

 

CA - É. Por exemplo, lá em Recife, eu era o chefe da Circunscrição de Peste, e lá existia um setor 

de Malária que era chefiado pelo Ayrton Vilela, que era um colega que tinha lá. Ele aí deu... a ele 

a...a chefia... . Agora, esse Ayrton Vilela que era da Malária, passou a dirigir tudo. Porque ele aí 

assumiu, passou a dirigir também a Peste, a...a..., ele ficou, admini...administrativamente no 

estado, se...mas diretamente, a...abrigado ao DNERu. Não tinha nada que haver com a organização. 

 

CF - Ham ham. Era um representante do DNERu no estado, no caso? 

 

CA - No estado não. No Estado... 

 

CF - No estado de Pernambuco. 

 

CA - ...no estado geograficamente. Politicamente não. Geograficamente, Pernambuco tinha um 

chefe de circunscrição, né, que era o Vilela. 

 

CF - Aí, todas as doenças...eram... 

 

CA - Todas as doenças que eram da..., que foram agrupadas, incorporadas ao DNERu, passaram 

a ele. Então, ele tinha uma, uma ação administrativa sobre a bouba, sobre a Chagas, sobre 

leishmania..., sobre todas as endemias que es..., a que estavam a...afetas ao DNERu. Aí é que está. 

 

WH - Ah, tá! Agora, veja se eu entendi. Quer dizer, o DNERu então tinha o ... o diretor, né?...  

 

CA - Um diretor da diretoria geral. 

 

WH - ...Diretoria geral, que era, no caso na época, era o Pinotti. Depois vinha... 

 

CA - A Divisão de Profilxia. 

 

WH - ...a Divisão de Profilaxia, com um diretor. Vinham os... 

 

CA - Os coordenadores das Campanhas... 

 

WH - ...das Campanhas... 
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CA - ...que se dirigiam de...  

 

 

Fita 17 – Lado A 

 

 

WH - O que a gente tava falando era que a estrutura, sobre a estrutura do DNERu, né? Quer dizer, 

tinha o Diretor Geral, né, eu queria lhe perguntar... 

 

CA - É. Diretor Geral. Diretor da Divisão de Profilaxia... 

 

WH - ...Profilaxia. Depois tinha, os Coordenadores de Campanha e ... 

 

CA - ...Os Coordenadores das Campanhas e a Divisão de Administração... 

 

WH - E os representantes dos Estados, né? 

 

CA - Os representantes dos Estados eram chefes de circunscrições. 

 

WH - Chefes de circunscrições. 

 

CA - Cada estado tinha um. ... É, geralmente eram, eram pessoas da Malária, da antiga Malária, 

que já era o Serviço mais espalhado, mais disseminado, então já havia essa estrutura e já, o Pinotti 

aproveitou. 

 

WH - E depois tinha o..., o Serviço da, do pessoal da Administração... 

 

CA - É. A Administração era uma, uma Divisão de Administração, que tinha a seção financeira e 

a seção de pessoal. ... A seção de pessoal. 

 

CF - Isso... O Serviço de Produtos Profilácticos?... 

 

CA - Bom, aí o, eu vou dizer o que é isso. Quando o Pinote..., quando o Pinotte assumiu o 

DNERu..., ele criou esse Serviço de Produtos Profilácticos. Essa, essa, essa ..., essa estrutura surgiu 

na época do Serviço da Malária... , que precisava de DDT, precisava de pasta de DDT pra fazer as 

borrifações e ... eles tinham, ele conseguiu ... , parece que por influência política. Pinotte, eu já 

disse antes, ele era ambicioso, tinha ligações políticas e ele conseguiu coisas através de política. 

Conseguiu a Cidade das Meninas, que foi um local que a mulher do Getúlio Vargas tinha lá, Cidade 

das Meninas, pra..., aqui na... perto de Caxias. Muito bem, então aquela área ficou doada a ..., ao 

DNERu, exatamente pra ele, estava ali um..., não era... era um laboratório, era uma fábrica de, de 

pasta, para a fabricação de pasta de inseticida. Naquela época já era um DDT pó molhável, que era 

um DDT que se fabricav..., antes se fazia um DDT diluído, dissolvido em, em querosene, mas 

depois evoluiu pra se fazer a borrifação numa pasta, que havia um produto que se..., que fazia uma 

suspensão, era pó molhável. Então, essa fábrica, quem dirigia essa fábrica foi o brigadeiro, 

brigadeiro (Magera Bijus?). Não sei da, da aproximação, se era amigo, ou se foi por injunção 
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política, eu sei que ele era farmacêutico. Ele também..., ele tinha conhecimentos de, de química 

por isso que ficou na fábrica. Mas o elemento que mais química sabia e fazia, era o (Paulo 

Barragado?), que...que já era da Malária, Paulo Barragado. Que era...era func..., já era da, da... da 

Malária e sempre trabalhou com essa parte de... 

 

WH - Mas ele foi pra esse Serviço de Produtos Profilácticos? 

 

CA - Já. Foi, foi. Então o Serviço Profiláctico ficou: como Diretor, o Bijus, esse brigadeiro e como 

executivo, vamos dizer, como técnico, era o Paulo Barragado. Esse é que era realmente o homem 

do, da, da proveta, né? O homem do(tosse), do laboratório. Então..., tanto assim, que ele continuou 

e ficou a vida toda na..., montou a fábrica de outros produtos e até pra produtos contra 

esquistossomose ele tentou fazer. O último foi o (abietato?) de, de aci..., de sódio. Uma, uma 

substância pra matar caramujo. Mas o Paulo Barragado sempre trabalhou nisso. Mas o Bijus então, 

fez essa fábrica..., é..., levantou a fábrica lá na ...  

 

CF - Cidade das Meninas. 

 

CA - Cidade das Meninas. E na época, a Lina (Sublevitch?). ... Que foi uma, uma... polonesa que 

sobreviveu aqueles, aqueles... 

 

CF - Sim, aquela... 

 

CA - ...aquele negócio das bombas do Hitler, fugiu de lá e veio pra aqui e a febre amarela ... , 

amparou essa fuga e...e...e jogou no Serviço de ... . Antes não era, não era nem Serviço de , de 

Febre Amarela, era ainda Rockfeller. E ela ficou trabalhando lá. Mas como ela era boa em química, 

nessas coisas, então passou a trabalhar com o Pinotte no DNERu. Foi localizada, foi ... eh, a... 

ajustada como técnica de..., de pesquisas sobre téc..., de aplicação de inseticidas em..., pra triatoma. 

Então, a Cidade das Meninas, ela fez até uma experiência, criou uma série de casas, umas cinco 

ou seis casas ou mais com diferentes rebocos, inclusive a tapera mesmo, infestou de triatoma e 

então começou a usar o..., não só o DDT, como também depois passou a BHC e a outros 

inseticidas, até o (dialdrim?) que é perigoso como o diabo, ficou sendo usado só na Venezuela e 

não sei porque eles se encantaram com o dialdrim que é muito tóxico, não é? Tem efeito residual, 

mas é perigoso. Obriga o guarda a se meter numa carapaça de..., uma espécie de uma roupa de..., 

aquela coisa de..., aquele papel que é..., isolante. Como é que é o nome daquilo? 

 

WH - Amianto? 

 

CA - Não. Não é amianto não. É... esse papel de..., que embrulha..., não passa água nem nada. 

 

WH - Alumínio. 

 

CA - Um papel isolante. Então eles tinham uma proteção especial. Ela matava muito bicho, o 

remédio tinha um efeito extraordinário de..., de residual. Daí..., ele ficou apaixonado por ele, o 

(Gabaldon). O Galbadon, durante muito tempo ele, ele..., ele usou, ele ... achou que o dialdrim era 

um inseticida de eleição(?). Mas aqui não. Aqui... 
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WH - Aqui não foi... 

 

CA - Aqui o que ficou mesmo foi o mais barato, o menos tóxico, apesar de tóxico era menos, o 

BHC. O BHC. E a Lina fazia essas experiências lá. Bom. Então, começou a se desenvolver o 

serviço, mas nós não..., o Pinotti não ficou só com a fábrica de pasta de pó molhável pra, pra fazer 

a malária. (barulho de obra) Então, teve a idéia de ampliar aquele, aquele serviço, de ampliar para... 

eh, preparar produtos  farmacêuticos, anti-anêmicos, anti-helmínticos. Não é? Então ele fez anti-

anêmicos com sulfato de ferro, não é, an... anti-helmínticos. Não é? Fez também ... , pomada para 

tracoma, uma pomada  à base de antibiótico, a auromicina... . Quem fazia isso era o Barragados. 

Então, foram adquiridos, importados equipamentos para a fabricação de comprimidos, aos milhões 

se fazia isso, para distribuição nas áreas pobres. Era, foi uma das coisas muito boas, foi esse, esse, 

esse aspecto desenvolvido por Pinotte. E Pinotte fez isso inspirado em quê? Nu...numa, numa coisa 

muito curiosa.  Na época em que ele trabalhava ainda na malária, quando começou, 42, 43...44, 

ele criou o que ele chamava “UDAS”, Unidades Distribuidoras de Auxílios Sanitários, para atrair 

os líderes locais. Então, ele dava remédio para tratar de malária. Dava, dava cloroquina. Não é? E 

dava o anti-anêmico. E aí começou a dar também anti-..., anti-helmíntico. Não é? E quando chegou 

a minha Campanha de Tracoma, que eu passei da, de Tracoma, de Campanha, é... que não era 

campanha, era nos postos fixos, pra uma campanha móvel, dinâmica, de casa em casa. Aí nós 

acrescentamos também a fabricação de produtos, é..., de pomada antibiótica para, pra colocar nos 

olhos das pessoas. Então, essa UDA, essa Unidade Distribuidora de Auxílio Sanitário, foram 

uma..., uma idéia do Pinotte na época da malária e isso se desenvolveu muito. Não é? Então no 

Vale do São Francisco, todo mundo se associou e ele atraiu muita gente, inclusive, inclusive o 

Bispo Dom João da Barra, ... ... lá da..., de, da, da... do Vale do São Francisco. Não é? Esse Bispo 

tinha um prestígio danado, porque ele levava carradas de remédios pra lá pra aquela área, não é, e 

o Pinotte criou unidades de..., teve até essa idéia de criar unidades de combate à esquistossomose 

e menino de colégio também catava caramujo. Havia..., houve uma..., uma, uma penetração nesse, 

nessa área, nesse sentido, depois parou. 

 

WH - De mobilizar a população, né? 

 

CA - Mobilizar, é. Mas aí parou e, e quando nós chegamos, a, a mobilização que nós fizemos foi 

pra questão do olho de, de água. Nós lançamos a operação de depósito de água com torneira, que 

nós fornecíamos as latas d’água e uma torneira para ser fixada na lata para usar água corrente ao 

invés da bacia de rosto. Era uma idéia de acabar com a bacia de rosto, que era uma, uma 

contaminação segura de, de, de pessoas com tracoma. E isso... 

 

WH - Todo mundo usa aquela mesma água várias vezes. 

 

CA - Agora, então todas as escolas, todas as estalagens, todos os pequenos hotéis, ninguém mais 

tinha a bacia de rosto porque nós instituímos a operação da fonte d’água por torneira. E a outra 

coisa de..., foi aquela cartilha que eu já lhe mostrei. Aquela cartilha as professoras utilizavam para 

ensinar às crianças e elas mesmas faziam o tratamento das pessoas com o material que nós 

fornecíamos. Então, isso... 

 

CF - Isso durante a Campanha de Tracoma? 
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CA - Isso, isso durante a Campanha de Tracoma, não é, e a Campanha da Malária. Foram..., a de 

Tracoma, a de Malária e a anti-..., é..., verminose, contra a ancilostomose(?) e esquistossomose, o 

Pinotte conseguiu ampliar essa grande fábrica que foi (??). 

 

CF - O sr. podia falar, Dr. Celso, isso era uma coisa que era importante pra gente conseguir 

entender como é que funcionavam essas campanhas exatamente. Quer dizer, o que, que tipo de 

trabalhos eram feitos, o que que se definia que, quer dizer, aquela, aquela...a Campanha de Malária 

ia ser priorizada naquele momento. Porque que um determinado momento passou a ser do 

tracoma... 

 

CA - Bom, vamos começar pela de Peste. 

 

CF - Tá. 

 

CA - A Campanha de Peste inicialmente..., vamos dizer, nós recebíamos uma denúncia de caso 

suspeito. A primeira coisa ia um médico fazer a investigação epidemiológica. 

 

CF - Mas isso já no DNERu. 

 

CA - Isso no DNERu. Não é no DNERu? 

 

CF - É.  

 

CA - Pois é. Então nós íamos pra lá pra área, examinava o caso, se era realmente caso humano 

fazia o diagnóstico humano. Através de quê? Sintomas clínicos e de material colhido na hora. O 

material colhido na hora era se a pessoa tinha muita febre, tava com hipertemia, fazia-se uma 

punção na veia pra ver se havia germe circulando no, no sangue desse doente. Se não, tirava pus 

do pulmão(?). Se fosse caso de óbito, nós fazíamos colheita de fígado, baço, viu, e sangue do 

coração. Mas, às vezes, a pessoa já estava em estado de putrefação. Nós aí tirávamos só o dedo. 

Amputávamos o dedo, descarnávamos e levávamos aquele dedo dentro de um tubo pra fazer, serrar 

e tirar a medula e na medula isolar o germe de peste. É um processo curioso esse, não é, da, da 

digitotomia. Então nós tirávamos o dedo (comentários ao fundo, risos), levávamos o dedo dentro 

do frasco pra ir pro laboratório. Agora, se o material tava bom, quer dizer, se não havia putrefação, 

o cadáver era recente, aí nós levávamos o fígado e o baço. 

 

WH - Mas aí no caso, definindo que havia um... 

 

CA - Agora, ainda tem, ainda tem, íamos buscar ainda material dos roedores. Nos roedores da casa 

do doente, dentro da casa nós íamos cavar as tocas dos ratos pra tirar rato morto lá de dentro ou 

capturar, os ratos capturados. Porque o rato capturado poderia ter a peste, mas poderia pelo menos 

informar o índice puricidiano. Mostrar o número de pulgas e tal. Então, tô dando um exemplo só 

pra peste, agora vou dar um de tracoma. Tracoma antes era tra...trabalhado só nos postos. Então, 

esses postos ainda continuaram durante algum tempo recebendo as pessoas que tinham sequelas, 

(entriópio-triquíase?) para operar. Mas, nós mudamos a...a mudança, a campanha para zona rural, 

dinâmica, campanha dinâmica. 
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WH - Nós quem, Dr. Celso? Quem definia essa mudança? 

 

CA - Era o coordenador da campanha. 

 

WH - Era o sr. no caso. 

 

CA - Era, era. Cada coordenador estudava, não é, via, analisava, via também o que se fazia no 

estrangeiro. Eu recebia, procurava estudar, ler a...a... a, o que havia fora, né, principalmente na 

zona dos focos da África do Norte e do Oriente Médio. Irã, não é, Irã e principalmente Tunísia, 

Marrocos e Egito. E... essa área..., depois eu fui conhecer, é curioso, eu fui conhecer essa área 

depois que eu já tinha feito campanha de massa aqui. Eu fui como um prêmio. Eu fui, fui pra lá ... 

 

WH - Agora, ... 

 

CA - Agora. Essa é uma... 

 

WH - ...o sr. definindo, que... 

 

CA - De...definia isso. 

 

WH - ...o sr. ia mudar a ação da, da Campanha... 

 

CA - Agora... 

 

WH - Em vez de começar a trabalhar com postos fixos, ia começar a...a se mover, né,... 

 

CA - Sim. 

 

WH - ...pelo país, ... 

 

CA - Aí nós tínhamos que treinar. 

 

WH - ... o sr. tinha, ou seja, o sr. se reportava a quem pra aprovar esse seu projeto? Ou não tinha 

necessidade disso? 

 

CA - Não. Realmente eu não tive nenhuma dificuldade pra aprovação, porque foi tão lúcido, tão 

claro, que Pinotti imediatamente só fez aprovar e..., toca pra frente, vai, vai...vai realizar a 

campanha. Você..., as publicações tão aí. Eu a..., a... assumimos em 56. Dois meses depois já tinha 

a campanha definida com as cartilhas que Juscelino lançou naquele Congresso em Fortaleza. 

 

WH - E o sr. tinha um grupo junto, que trabalhava junto com o sr. no caso? 

 

CA - Não. Eu não tinha grupo não. Eu tinha era, era a informação que eu recebia de (Natafi?). 

Que... sobre, sobre tracoma, era o grande tracomologista da Tunísia, Roger Natafi. Viu? Eu tinha..., 

por que eu tinha isso? Porque eu fiz parte do grupo de..., especialista de tracoma que se realizou 

em Recife. Houve um concurso..., promovido por quem? Por Pelon. É por isso que eu digo, os 
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grandes sanitaristas têm discortino, criam grupos de pessoas especializadas, lançam de tal maneira 

a...o trabalho, que ele depois por inércia ainda continuam muito tempo, embora os, os pioneiros 

tenham saído da cena. Mas voltando ao negócio do tracoma, então nós fomos pro campo. Agora, 

aí eu preparei, eu...eu vou dizer na primeira pessoa. ... É um pouco... é meio chato a pessoa falar 

no “eu”, mas foi realmente isso. Eu preparei as fichas domiciliares, fichas domicili..., quer dizer, 

a...a Campanha de Tracoma passou a ser feita de casa em casa, porque o foco da família é que é o 

importante. A unidade epidemiológica no caso de tracoma é a família. Porque geralmente não tem 

um só não, têm vários ... é, doentes. Então, criamos as fichas domiciliares para visitações, 

ci...ciclos de visitas em que se levava remédios e se registrava que remédio era. A princípio se 

levou até tra..., é..., como é, ... até sulfa. Mas depois eu de, imediatamente fiquei convencido que 

não adiantava. Porque na melhoria inicial eles deixavam de tomar. E a sulfa tinha que ser tomada 

em muita, em muitos comprimidos por dia. Era (sulfadiazina?) naquela época. Então, nós 

partíamos pra só usar a pomada antibiótica local e daí aquilo... 

 

WH - E que era produzida... 

 

CA - ...Não existe campanha de massa se não houver possibilidade de se utilizar um remédio 

eficaz, barato e inócuo. Com essas três coisas se pode fazer campanha. Sem isso não pode. Mas 

quando nós conseguimos o, um remédio inócuo, barato e..., e, e... 

 

WH - ...e eficaz. 

 

CA - e eficaz, aí nós lançamos a campanha e... e foi um sucesso. 

 

WH - E era um remédio produzido pelo próprio setor de produção... 

 

CA - A substância ativa era importada. 

 

WH - Ah! 

 

CA - Mas a manipulação para a fabricação e, saía muito barato. Por que saía barato? Porque nós 

tínhamos, não tínhamos preocupação de uma, de uma, de uma, uma apresentação linda como tem 

a...a..., os grandes laboratórios. 

 

WH - Normalmente a gente paga o preço do medicamento já vem a... 

 

CA - E... e o sujeito toma a embalagem maior do que devia... 

 

WH - Isso. 

 

CA - ...cheia de coisas lustrosas e muito coloridas, vidros que parecem um cristal e tampas de 

(batelita?) e etc. E tudo isso..., não se tinha essa preocupação. 

 

WH - Aí barateava... 
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CA - Barateava na embalagem, barateava na...na...no conteúdo, no continente que era uma, um 

tubinho de, de borra..., de chumbo às vezes e de plástico, de chumbo não, de plástico. E..., enfim, 

com isso cresceu a idéia e passou a se chamar CEME. O que era CEME?...  

 

WH - Ham, claro! 

 

CA - ...Central de Medicamentos. 

 

WH - Isso. 

 

CA - E a CEME ..., Era uma idéia tão boa, que nós vislumbrávamos uma coisa importante que 

ninguém hoje nem sabe, nem fala, nem de nada. Era nos libertar do julgo das grandes companhias 

de remédios internacionais, desses grandes trustes internacionais de remédios, dessa máfia de 

medicamento que são os grandes, as sete grandes fábricas de remédios do mundo. O que que, o 

que que nós fazíamos na CEME? Além de manipular remédios baratos, havia uma tentativa de 

fazer pesquisa para descobrir coisas nossas, pra usar coisas nossas. Mas isso, morreu no 

nascedouro, não chegou a vingar. ... 

 

WH - É. E depois o CEME ... 

 

CA - O único lugar onde tá vingando ainda, tem uma luzinha disso, em Pernambuco. É o...o... 

laboratório de, de produtos de, de remédio, de, de produtos farmacêuticos, realizado pelo, pelo 

estado de Pernambuco, pela Secretaria do Estado de Pernambuco. Não me lembro, não me lembro 

a sigla do, dessa, desse laboratório. Mas ainda agora, eles estão tão vivos, que hoje já sintetizam 

uma substância igual ao AZT e baratíssimo. E já tá exportando pros outros Estados. Estado de 

Pernambuco. Tá fazendo isso. 

 

WH - Mas olha só, Dr. Celso, a gente... 

 

CA - Agora, a CEME desapareceu por que? Porque tão logo, as grandes companhias viram que..., 

essa, essa Central de Medicamentos tava fabricando medicamentos baratíssimos e úteis, eles aí 

fizeram o que se chama hoje “(Dúpide?)”, quer dizer, entregaram por um preço muito mais baixo 

do que aquele que a gente produzia. Pra quê? Pra tirar a idéia de continuar a...a...a fábrica de 

produtos profilácticos. E então, ocorreu pura e simplesmente isso, o Ministério da Saúde em vez 

de ter a sua estrutura de formar com a produção de produtos profilácticos, passou a ser comprador 

de remédio. 

 

WH - Claro.  

 

CA - Puramente passou a... 

 

WH - E acabou desenvolvendo... 

 

CA - ... a ser comprador de remédio e a corrupção entrou. Entrou, né, a ladroeira começou, não é? 

Aquilo que foi uma ladroeira incipiente em 1960, tomou... a...um..., foi a 5ª potência no...nos 

últimos anos. Não é? Foi a 5ª potência. Fi...ficou uma coisa exponencial.  
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WH - E...e Dr, Celso, voltando a...ao tracoma, né? Que era, a gente tinha começado. O sr, em..., o 

sr. então, definia a sua...o..., a meta que o sr. ia traçar em termos de política de combate ao tracoma, 

se reportava ao Diretor Geral para aprovar essas metas. E o sr. trabalhava com quem pra baixo? 

Quem é que ia...? 

 

CA - A aprovação, sabe qual era a minha aprovação? Eram os resultados que eu já apresentava na 

avaliação. Nós realizávamos áreas de piloto. Áreas de, de, de... experimentagem. Por exemplo: eu 

fiz uma área experimental inicialmente no pior foco, mais antigo, no Cariri, no município de 

Barbalha, junto de Crato, de Juazeiro da Bahia, de... Padre Cícero. Pois bem, o lugar se chamava 

Brejão. Brejão. Então, eu fui pra lá e nós combinamos uma coisa, levei um médico que já 

trabalhava na área, Pio Sampaio. Pai de um deputado, não sei se ainda existe aí, que depois foi 

deputado. Ele tinha um prestígio danado naquela área, Pio Sampaio, ele elegeu o filho. Eu sei que 

eu levei o Pio, que era o, era o, era o, era o diretor, era o diretor não, era o chefe do posto, chefe 

do posto. Porque naquela época todo mundo ia pro posto. Eu aí levei pro Brejão. Fomos pra uma 

escola. Convocamos todas as professoras do local e da redondeza. Levei um bispo. O Bispo Dom 

Vicente de Matos, que tinha lá em Crato. Esse bispo, ele deu uma força enorme porque tinha força. 

E a ...as, e a população do Cariri gosta muito dessa coisa toda de religiosidade e tal. Então, fomos 

pra lá. Levamos as cartilhas, aquelas cartilhinhas lindas... 

 

WH - O sr. foi também? 

 

CA - Eu fui! 

 

WH - Foi acompanhado e tudo? 

 

CA - Não! É. Fui promover essa coisa toda. Então quando cheguei lá, que reunimos aquilo de 

manhã, o bispo abençoando todo mundo, o povo todo tinindo como o diabo. Aí então, começamos 

os exames. E então nós fizemos uma pequena preleção e o Pio Sampaio, ele então chamou a 

atenção da, das professoras para mostrar o que era o tracoma. Aí, via lá a pálpebra, iam mostrando 

os sinais. Só dava tracoma. Ou o tracoma já agudo, quer dizer, ainda ...é, tracoma com folículo que 

elimina vírus e contamina, ou já em fase cicatricial. Mas dito de qualquer maneira, o tracoma já 

estava lá. Ou em fase evolutiva ou já cicatricial. Na hora de mostrar uma conjuntiva sadia, não 

tinha ninguém. 

 

WH - Tinha que mostrar era... 

 

CA - Eu mostrei a minha. 

 

WH - Isso. 

 

CA - Não teve ninguém lá, eu aí então mostrei a minha. Quer dizer, o Pio virou, eu fiquei..., 

lacrimejando de tanto, até molhar com a lupa. (risos) Foi uma delícia esse negócio. Pois é, e eu ali 

feito uma cobaia, né? A turma vendo e tal. Pois isso foi em 1956. Essa a campanha..., isso foi lá 

no...(??). Agora, outra campanha que nós fizemos... 
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WH - Não, mas deixa eu lhe perguntar dessa mesmo. Aí os srs. iam lá, faziam toda essa..., né, essa 

reunião da, do povo local, pegavam a pomada, quer dizer, as professoras ficavam encarregadas 

praticamente então ... 

 

CA - Exatamente. 

 

WH - ...do trabalho educacional. 

 

CA - Elas eram, eram a nossa, era a nossa grande auxiliar. 

 

WH - Isso. Isso tinha..., e os srs. iam embora, né? 

 

CA - Embora e voltava depois. 

 

WH - Ah! Para fazer controle... 

 

CA - Aaah, fazia controle. 

 

WH - ...pra acompanhar... 

 

CA - Exatamente. 

 

WH - E isso dava resultado? 

 

CA - Dava. Dava um resultado extraordinário. Não é? Cada três meses a gente ia lá. Nós tínhamos 

que ir lá. Através do quê? Dos médicos e do...dos inspetores, dos guardas-chefes. Porque... 

 

WH - O sr. trabalhava com os médicos e guardas-chefes? 

 

CA - Eu era médico e como médico (?). 

 

WH - O seu setor, a sua campanha, tinha médicos e guardas-chefes? (telefone) 

 

CA - E guardas-chefes. E os guardas que distribuíam, né? Todos os guardas aprendiam a 

diagnosticar tracoma. Tá ouvindo? Todos os guardas aprendiam a diagnosticar tracoma. Porque... 

(interrupção na fita rápida) 

 

WH - O sr. dizia que todos os guardas sabiam... 

 

CA - Ah, é. Todos os guardas eram treinados. Nós até recebemos depois uma..., uma crítica porque 

cada guarda daquele nós entregávamos uma lupa de (Bergé?). Era uma lupa que dá cinco 

aumentos. Então ele colocava aquilo no, parecia óculos de aviador. Botava aquilo na cara, pra... 

pra observar. E aquilo chamava a atenção daquela, daquele povo, daquela população...é, simples. 

E então os guardas com aquela... E eles gostavam porque aquilo dava status, o sujeito importante, 

fica com aquela lupa, registra os, as coisas... E então eu fotografei guarda fazendo...é, exame de 

doente... 
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WH - Foi gente nova que o sr. contratou ou já havia gente...? 

 

CA - Fui. Aí era gente nova mesmo. Era gente nova. 

 

WH - E quantas pessoas tinham no... 

 

CA - Os guardas-chefes eram mais já aproveitados no Serviço de Peste antigo. Já tinham mais 

experiência, sabiam... E depois tinha uma vantagem, nós do Serviço de Peste, tínhamos a noção 

exata da distribuição geográfica da, da, da, da... dos lugares. Porque nós fazíamos a ficha de 

localidade com um raio de 6 Km e uma orientação para o, a sede do município. Então, tudo era 

registrado ali. Aque..., esses mapas, eeeh..., são cartas magníficas pro sujeito de, se deslocar no 

campo. Inclusive com acidente geográfico. Um riacho, um pedrão. Qualquer coisa que pudesse 

dar uma informação, se anotava ali. Naquele mapinha de ficha de localidade. 

 

WH - Da época da peste, né? 

 

CA - Isso na época da peste que já foi aproveitado... 

 

WH - Já no tracoma. 

 

CA - ...para o pessoal de tracoma. 

 

WH - Agora, esse, esse se..., essa Campanha do Tracoma com... . Qual era o pessoal? Com quantas 

pessoas ele contava no Tracoma? Além do sr., dos guardas... 

 

CA - Ah! Mas aí, aí variava, variava muito. Dependendo da área, né? Dependia da área. A área 

mais infectada, nós tínhamos muito maior número de guardas do que uma área menos infectada.  

 

WH - Mas aproximadamente, o sr. não lembra quanto ou qual foi o número de pessoas que o sr. 

chegou a chefiar em algum momento. Porque isso também devia variar, né? 

 

CA - E...essa que..., esse grupo, era, era uma coisa meio eventual. Porque às vezes ele deslocava, 

ha...havia uma possibilidade de utilizar..., não ficava especificamente pra tracoma só aquele grupo. 

Às vezes ele trabalhava numa área, digamos de, de peste, mas às vezes passava pra área de tracoma. 

Mas o número era, era variável. Era variável. Agora... 

 

WH - Não criava conflito não? 

 

CA - Não. 

 

WH - Com o pessoal de peste? 

 

CA - Não. Não criava não. 

 

WH - Requisitar pessoas de outros... 
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CA - Não. Não criava e o pessoal do interior..., é..., o que faltava ia sendo admitido. Não é? Ia 

sendo admitido. Havia facilidades. Havia a verba três. 

 

WH - Famosa. 

 

CA - Que era uma verba famosa, em que o sujeito era admitido e depois se dispensava tão logo 

não existisse mais aquela verba. Não é? Isso, isso havia. Daí ser também..., era uma vantagem 

porque podia se admitir e era uma desvantagem porque a pessoa às vezes ia embora e às vezes era 

um elemento bem treinado e se perdia. 

 

WH - Hum, hum. Agora, Dr. Celso, no contexto do DNERu, a Campanha do Tracoma era, era, era 

o, era uma campanha grande...? 

 

CA - Era nacional! Ela atuava em todos os estados. Atuava naqueles focos que já eram conhecidos 

e, e ampliado pra outras áreas que não se sabia que tinha. E então nós fomos lá, não é? Até 

Rondônia, até Acre, fizemos inquérito. 

 

 

Fita 17 – Lado B 

 

 

WH - É, em Pará, norte de Goiás... 

 

CA - É, a campanha era de âmbito nacional. Agora, os grandes focos mesmos eram no Nordeste, 

São Paulo, que tinha...é, serviço próprio e, e controlou o tracoma com recursos próprios. 

 

WH - Aí, aí a Campanha não entrava, né? 

 

CA - A Campanha não entrava lá. Nunca entrou nem precisou. E onde nós entramos muito, 

trabalhamos muito mesmo, foi Londrina e todo norte do Paraná, todo o norte do Paraná. O norte 

velho, o novo e o novíssimo. Os três. Toda aquela área desde Cornélio Procópio e... Jacarezinho, 

é... ali ... Maringá, aquela zona toda, Cascavel. Tudo aquilo entrou até Londrina. Aquilo tudo ali 

era muito trabalhado pelo Serviço. 

 

WH - Como...e a relação com o... o Chefe de Circunscrição, né, porque..., qual era a relação no 

caso do sr. que era Chefe do... 

 

CA - Bom, o Chefe do... 

 

WH - ... da Campanha com o pessoal dos Estados? 

 

CA - Ah, ele era puramente administrativo. Ele na...não, não interferia na parte técnica. 

 

WH - Ah, sei. 
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CA - Aí aquela grande vantagem, eu chegava lá, utilizava o quê? O recurso de transporte. Eles 

davam um automóvel pra viajar ou avião. Promovia... viagem, acertava às vezes por telegrama. 

Dizia a época melhor pra viajar. E então..., alguns até viajavam comigo. Gostavam de viajar. 

 

WH - Eram médicos, alguns? 

 

CA - Eram médicos. 

 

WH - Eram sanitaristas? 

 

CA - No mínimo malariologistas. No mínimo da malária, quando não eram sanitaristas. De modo 

que os médicos sempre viajavam. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, é..., eu viajei muito lá, com 

o Abdias Leite que era um médico piauiense. Porque no Nordeste tem gente de todo canto, né? 

Então tinha lá um que viajava muito pra aquela zona lá, ... que eu viajei várias vezes pra Lageado, 

Encantado, era outro município. Eu tô me lembrando desse porque era o município do Geisel. Do 

Geisel. 

 

WH - Do Geisel? 

 

CA - Geisel era daquela área. (ri) 

 

WH - Ernesto Geisel? 

 

CA - Eu não conheço não. Conheço só a terra dele. Eu andei por lá. Tinha, tinha tracoma naquela 

área. Agora, era um tracoma vindo com os italianos. Naquela época, era, era antigo. Mas... 

 

CF - Mas se for, por exemplo, numa Campanha da Malária, Dr. Celso, aí no caso o Chefe de 

Circunscrição, se fosse uma pessoa que já tivesse experiência na malária, ele contribuía também 

na parte técnica...? 

 

CA - Bom, aí... a maior parte da malária é diferente porque ... se ele era da malária e havia malária 

na área, já ele estava atuando lá dentro. Aí já era tecnicamente, ele já estava funcionando lá dentro. 

 

CF - E como é que era a relação, Dr. Celso, nessa época...? 

 

CA - No...no, nesse exemplo de tracoma, foi, era um exemplo todo especial porque não tinha 

ninguém ..., especializado no grupo antigo da malária, de peste, não tinha. Então, ... eles davam 

todo apoio administrativo, a parte técnica ficava ... com toda a liberdade. 

 

WH - Mas não criaram também nenhum impecílio,... 

 

CA - Nenhum obstáculo. Não. 

 

WH - ... obstáculo ao trabalho...? 
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CA - Não. Não. Nenhum obstáculo. Viajei muito. No Ceará, por exemplo, lá ..., havia um médico 

da febre amarela que era o Aníbal Santos, viajei muito com ele, que ele, ele era um dos, era um 

dos tais, nunca fiz uma viagem ao Ceará que ele não me acompanhasse. Isso é que é curioso. Mas 

ele era daqueles que formou o espírito dele, na época da velha febre amarela, desde a Rockfeller 

antiga. Ele foi da época em que Lampião prendeu lá em Custódia, em Pernambuco. Ele foi preso 

por um, tre..., três guardas avançados, como é que se chama, da, da, da, do Lampião, não é? E 

então, em Custódia, ele ia pra levar um médico da febre amarela, sabe pra onde? ... Pra Crato, aliás 

não era febre amarela, ele era da febre amarela. O médico que ia pra lá, era um pestólogo. Porque 

a Oficina Sanitária Panamericana ficou assombrada com uma epidemia de peste em Crato. 136 

ovos lá. Tava lá trabalhando um cara que era daqui, um médico que foi daqui da, do Oswaldo Cruz. 

Marcelo Silva Júnior. 

 

WH - Silva Júnior. 

 

CA - Marcelo Silva Júnior. Ele passou três anos trabalhando lá, Marcelo Silva. Depois foi 

Delegado de Saúde lá no Ceará. Mas ele estava em 1936, nessa epidemia e aí a Sanitária 

Panamericana mandou o Johnny Long. Quem levou o Johnny Long a...ao Crato foi o Aníbal. Ele 

saiu de Recife e levou. Quando ele voltou do Crato, os bandidos pegaram ele lá em Custódia. Aí 

tomaram o que ele tinha. Um anel, um relógio Sima que ele tinha e o dinheiro da viagem. Mas não 

fizeram nada com ele não porque, bandido não, não... 

 

WH - Com médico, né? 

 

CA - ...não hostilizava médico nem padre. Padre e médico ele não hostilizava não. 

 

CF - Dr. Celso, só uma... mais uma pergunta, quer dizer, durante essa época da Campanha do 

Tracoma que o sr. descreveu, havia alguma, algum intercâmbio, alguma colaboração com os 

serviços municipais, estaduais, da área de saúde? Havia? 

 

CA - Praticamente não..., não havia porque tudo era nosso. Antes era, era da fe..., era da DOS. 

Eram os postos da DOS, faziam a Campanha de Tracoma. E nós quando chegamos, esses postos 

ficaram englobados dentro da Campanha. Agora, o que havia era a aceitação, pura e simplesmente 

do Secretário de Saúde, muito satisfeito em receber aquele trabalho..., de mão beijada. É ou não 

é? 

 

CF - Agora, os funcionários das Secretarias de Saúde dos Estados, não trabalhavam em conjunto 

com as pessoas da Campanha não? 

 

CA - Não. Não trabalhavam. 

 

WH - Nem em conjunto com o representante da circunscrição? Quer dizer, não havia nenhum 

atrito entre os representantes... 

 

CA - Não. Não havia não. 

 

WH - ...do DNERu nos estados? 
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CA - Não havia, era o seguinte: ... nos estados, os chefes de circunscrições, eles eram do DNERu, 

eram muito bem aceitos, todos eles. Os estados todos, eles aceitavam muito bem o serviço. E lá 

em Recife, pelo contrário, ainda tinha mais o Delegado de Saúde, que era uma pessoa que 

permaneceu como Delegado de Saúde, mesmo depois da criação do DNERu. A Delegacia... 

 

CF - Mas ele era..., ele era Delegado de Saúde de..., como? Se as Delegacias não tinham acabado? 

 

CA - Não. A Delegacia não acabou. O que..., a delegacia passou aquilo que a...a, a Divisão de 

Organização Sanitária realizava para o DNERu, mas ele continuou com outras atividades. Por 

exemplo: o Delegado de Saúde mantinha intercâmbio e...é, mantinha uma..., contato com o 

Secretário de Saúde, principalmente pra questão dos índices sanitários. Era uma espécie de 

vigilância. O Delegado de Saúde, estimulava as Secretarias de Saúde a fornecerem os dados de 

bio-estatística, que são importantíssimos pra orientação da, de tudo, das Campanhas, pra saber 

como é que vai.... Então o, o, o Delegado de Saúde precisava da, do, dos índices de mortalidade 

infantil, de, de... dos índices de mortalidade por tuberculose, por doenças venéreas, tudo. 

 

CF - Quem levantava esses dados? 

 

CA - As Secretarias, que mandavam os mapas pra, pra Delegacia. E a Delegacia mandava aqui pra 

Divisão da Organização Sanitária. 

 

CF - Sim, mas e aí quando acabou a Divisão da Organização Sanitária, que virou DNERu? 

 

CA - Não. A Divisão não acabou com o DNERu. Ela continuou ainda. Porque tinha outras 

atividades. E...eu disse na Divisão de Organização Sanitária, só as Campanhas. Mas ela tinha 

outras atividades, inclusive... 

 

CF - Ah, sim. Ela continuou. 

 

CA - É. Inclusive ela tinha um serviço de, tinha atividades sobre, de educação sanitária também. 

De, de o... organização e administração sanitária. Por exemplo: o Dr. Bichat Rodrigues de 

Almeida, ele foi um dos que, grande, trabalhou muito na Divisão e...e..., pra ser uma organização, 

um...um instrumento normativo, ela precisava de mostrar como se fazia, ela tinha e... essa, essa 

atividade. Agora, ela manobrava muito com a parte de bio-estatística. Então todos esses dados, 

colimetria, tudo, a parte de...de os inquéritos que, que iam sendo realizados, eles recebiam e 

informavam. Inclusive também, eu dava pra Delegacia informação sobre peste. Porque ela, 

englobava tudo e mandava pra aqui. Mandava... 

 

WH - Quer dizer, a DOS o sr. perdeu as Campanhas, né? 

 

CA - Perdi as Campanhas, é. 

 

WH - Mas o resto, o..., as outras atribuições que ela tinha... 

 

CA - Na Divisão, a parte normativa e tal, continuou. 
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WH - Continuou também. 

 

CF - Havia uma relação assim, uma troca dessas informações desses inquéritos, eh..., entre o 

DNERu, ou entre o INERu e...e a DOS, no caso o INERu tava voltado pra fazer pesquisas, (??)...? 

 

CA - O INERu fazia parte integrante do DNERu, era a mesma coisa. 

 

CF - Pois é. Ha...havia... 

 

CA - Agora... 

 

CF - ...havia troca entre a DOS e o INERu? 

 

CA - Não. Na parte de pesquisa, ela sabia através das publicações. Porque a, a pesquisa, 

geralmente, é uma, é uma atividade a longo prazo, não é a curto prazo. Apenas uma avaliação é 

que é a curto prazo, mas a pesquisa, geralmente, é a longo prazo. E então, a pesquisa muitas vezes, 

ela...ela ia sendo dada informação, através de publicações sucessivas, com diferentes etapas da 

pesquisa. E então, consulte o, o...o...o...o acervo de revista de Malariologia e Doenças Tropicais, 

que vai ver uma enormidade de pesquisa ao longo de dez, quinze anos. 

 

CF - Agora, essas pesquisas deviam se utilizar desses inquéritos feitos pela DOS? 

 

CA - As pesquisas? 

 

CF - É. 

 

CA - Foram utilizados. 

 

CF - Não é? 

 

CA - Foram. 

 

CF - Esses inquéritos feitos pela DOS... 

 

CA - Por exemplo,... 

 

CF - ...ajudavam... 

 

CA - Aju..., a primeira coisa que eu fiz quando eu publiquei o primeiro trabalho de tracoma, foi 

exatamente em 1956. E...eu publiquei tudo que havia antes, inclusive mostrando os, a distribuição 

geográfica dos 27 postos de... Eu tenho um trabalho que eu posso até dar a vocês, ... sobre..., a 

primeiro trabalho de tracoma mostrando a mudança da, da Campanha de ..., de atendimento nos 

postos ..., de Tracoma para a campanha dinâmica, na zona rural. Aí então, eu falo em Pelon, falo 

nos tracomologistas anteriores, os...nos cursos anteriores. Inclusive, na distribuição, é..., do, dos 
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postos, não é, nas áreas críticas, os postos de Tracoma onde eles foram colocados. Tá lá num 

cartograma.  

 

WH - Agora, Dr. Celso, eu queria continuar. Eu tava aqui, tentando mapear como é que se 

estruturava o DNERu, né? E quais eram as atribuições de cada função, né? Então o sr. já me 

explicou como é que era a sua atribuição, no caso a atribuição de um chefe, de um coordenador de 

Campanha, né? O, o Diretor de Profilaxia, ele tinha que atribuições dentro do DNERu? 

 

CA - Ele, o Diretor de Profilaxia, se ele era um elemento ...  mais esclarecido e maduro, ele podia 

até, e devia estimular certas ... certas campanhas, certos ..., certas áreas de piloto, certas áreas de ..., 

experimentais. Não é? Agora, principalmente o Diretor de Profilaxia, ele estabelecia a atividade 

rotineira de, de campanha já utilizando aquela metodologia. Então, a Divisão de Profilaxia 

marcava, enviava material, ela tinha a obrigação de, de suprir todos os setores de trabalho, todas 

as áreas de trabalho com o material necessário. Equipamentos, remédios, inseticidas, não é? A 

parte de, de..., a parte logística toda e mais a questão do...do...dos guardas e diárias e calcular diária 

e calcular o pessoal. Havia essa, e... essa..., a Divisão tinha essa preocupação de mostrar em cada 

setor o que que ele devia fazer e o que que se devia mandar, a distribuição de recursos e aí a 

Divisão de Administração enviava o material. Porque... 

 

WH - E isso tinha entre os, entre as diversas Campanhas tinha algum problema de recursos, umas 

que precisavam mais, outras que queriam mais...? 

 

CA - Não. Não. Quem, quem mais..., o coordenador era, era, era..., era elemento essencial para dar 

a... a distribuição desse material. Ele... 

 

WH - Coordenador de...da Divisão? 

 

CA - Das Campanhas. 

 

WH - Das Campanhas. Junto ao Diretor da Divisão de Profilaxia. Agora, ... estabelecia o quanto 

devia enviar pra tal ... 

 

WH - Estabeleciam-se prioridades nessa época? 

 

CA - Estabelecia. 

 

WH - Quem é que estabelecia dentro do DNERu as prioridades, “Olha o ..., esse ano vamos 

priorizar a Campanha da Malária ou a do Tracoma...”? 

 

CA - Ah, aí era o Chefe da Campanha. Era o técnico da campanha que fazia, que estabelecia isso. 

 

CF - Como assim, Dr.? 

 

CA - O coordenador da campanha era o homem que estudava em todos os seus aspectos, a 

campanha. Então ele... 
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WH - Não, não. Mas eu digo, uma doença em relação à outra, né? Eu tô dizendo, por exemplo: 

quem é que definia...? 

 

CA - Qual a Campanha mais importante a a ser...? 

 

WH - Isso. Em que ano, qual a campanha, o que que ia ser mais incentivado em um certo 

momento...? 

 

CA - O que, o do..., o que dominava mesmo é a campanha que mais malefício faz. Por exemplo: 

se é epidêmica a malária, a malária tinha prioridade. Se a peste era epidêmica numa determinada 

área, aquela, aquela área tinha que ser trabalhada em, com prioridade. Então, a, a doença que 

pro...produzisse maiores malefícios num momento, quer dizer, a doença aguda... Uma doença 

crônica pode esperar um pouco. O tracoma, por exemplo, não mata. ela pode cegar, mas demora, 

é... é uma evolução mais a longo prazo. Então..., uma outra, peste, não pode esperar nem um mês, 

nem quinze dias. Então, todos os recursos tinham que vir logo. 

 

WH - Quer dizer que havia um consenso em relação a qual era a... a necessidade imediata e ... 

 

CA - A imediata é exatamente isso. 

 

WH - ...Não havia uma discussão e uma definição de prioridades, que alguém disse: “Não! Eu 

acho que tem que ser priorizado a malária” e outro... 

 

CA - Não. 

 

WH - ... “Não, a esquistossomose vem primeiro.” Não? 

 

CA - Não. A prioridade surgia naturalmente, pelo malefício que a doença faz. 

 

WH - Ah, ah. E era consensual dentro de todos os coordenadores de Campanha. 

 

CA - Então, sempre a malária e a peste e a febre amarela. A febre amarela, por exemplo, quando 

surgia foco de febre amarela silvestre, era um desespero pra gente mandar imediatamente a vacina 

e todos os recursos pra vacinar antes da onda epidemiológica chegar. Por exemplo: ha...havia casos 

de febre amarela, digamos, no Acre, sul do Acre, Rondônia. Tinha que vacinar imediatamente a 

zona de Mato Grosso do Sul e, e até, até chegar à fronteira da Argentina. Tinha que ser, se não ia 

ser um descalabro. Então, ali havia uma prioridade imediata, que tinha que ser feito. Aí os recursos 

eram pra, pra aquilo. 

 

WH - E essa decisão era tomada em conjunto, ou isso...os fatos, a evidência... 

 

CA - Não, aí o Diretor mesmo podia tomar... 

 

WH - ... e automaticamente o Diretor... 
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CA - ...o próprio Diretor Geral. Agora, ele tomava por que? Por iniciativa do coordenador. Era o 

coordenador que chamava a atenção. 

 

WH - Claro. 

 

CA - Não é? O coordenador de peste dizia: “Tá havendo peste em tal lugar, nós precisamos de 

recursos maiores pra enfrentar essa área.” Então... 

 

WH - Lembra de algum caso em que não tivesse se dado incentivo, no caso ao coordenador de 

Campanha... 

 

CA - Não... 

 

WH - ...diante de evidências concretas... 

 

CA - Não. 

 

WH - Não. 

 

CA - O que estragava no DNERu, a descontinuidade das campanhas era a questão, primeiro: da 

saída da verba, da..., a...a locação das verbas e liberação. Antigamente havia uma demora danada 

pra liberar as verbas. Então, essa liberação atrasada, demorada, fazia com que a campanha parasse, 

ela interrompesse ou parasse e... 

 

WH - É. O sr. mesmo ia falar com a senhora do Ministério da Fazenda... 

 

CA - Isso era no princípio do ano. Pra estabelecer o...o...o recurso pra aquele ano. A dona Célia? 

 

WH - Isso. 

 

CA - É. Então... 

 

WH - Mas era o sr. que ia negociar com a dona Zélia, dona Célia... 

 

CA - Ia. Negociava lá e depois negociava com a...lá na Câmara também. Agora, muito bem, isso 

era pro ano todo. Mas no meio do ano, havia coisas curiosíssimas, às vezes chegava e dizia: “Tem 

que haver um corte de contenção.” Havia uma limitação daquela verba que já era estabelecida, 

então, eu já não contava mais com aquela toda, tinha que diminuir. Havia uma, um...um recurso 

diminuído por motivo que nem chegava bem aos nossos ouvidos. (ri) Mas havia. Houve várias 

vezes... 

 

WH - O sr. sabe? O sr. sabe de algum caso assim que tenha sido diminuído? 

 

CA - Às vezes era o seguinte, às vezes eles mudavam mesmo a verba pra outra campanha. Às 

vezes acontecia isso. Depois acontecia também o seguinte, quando eu estava no Ministério, eu 

vi ..., houve a ocorrência por exemplo, de surtos epidêmicos de duas doenças que provocaram um 
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des..., um alvoroço tremendo, foi varíola e poliomielite. Aquela, essa..., paralisia infantil. Isso tudo 

foi, foi um absurdo naquela época e havia uma dotação específica pra... Campanhas Especiais de 

Saúde, mas isso era uma reserva técnica, que realmente não era tão grande pra atender um surto 

maior. Mas aí o Ministério às vezes lançava mão de recursos das campanhas. Aí é que tinha que 

ser. Aí como a gente fazia? Automóveis, recurso de transporte de guarda. Isso que tinha que ser. 

Então isso ficou já, mais ou menos estabelecido e tanto assim que fizeram depois quando eu fiz 

aquela, aquele trabalho de chagas, aquela...aquele plano de...de...de istriatonização durante sete 

anos, pra depois passar pra higiene da habitação. 

 

WH - Isso na década de 70, já?... 

 

CA - Foi. 

 

WH - ...Que o sr. tá falando. 

 

CA - Foi quando eu saí. Eu entreguei aquilo e saí e aquilo não se realizou. Agora... 

 

WH - Aquilo...e aí quando o sr. fez aquele (?) ... 

 

CA - Ah, o..., a primeira mudança de administração. Mudou a administração, ele não cumpre. Ele 

se tivesse continuado mesmo nisso, ele ia arranjar verba seja lá onde o diabo fosse, mas ia. Ia 

arranjar, amedrontava, mostrava que..., isso foi quando houve meningite. E aí a verba foi toda..., a 

verba..., saiu toda pra meningite, guarda pra meningite. Até medalha de ouro eles ganharam, mas 

não houve prova. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, já que tamos falando de recursos, quer dizer, eu tenho a impressão que o 

DNERu era, dentro do Ministério da Saúde, um dos órgãos mais importantes, né? 

 

CA - Era o maior. Era, era o mais importante. 

 

WH - Quer dizer, a maior parte dos recursos da Saúde iam para o DNERu, né? 

 

CA - Ia para o DNERu. DNERu era uma coisa gigantesca, era uma verba gigantesca. 

 

WH - É. O organismo monstruoso e bom, né? 

 

CA - Ele era bom porque eu vi realizar grandes coisas. Agora, depois caiu.     

 

CF - Depois, quando? Dr. Celso? 

 

CA - Depois de ses... senta, setenta já tava caindo muito. Aí começava a haver modificações, 

alterações de administração, envelhecimento dos sanitaristas. Não, não, não preenchiam as vagas 

de sanitaristas. ... 

 

WH - (??) 
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CA - Preenchiam com pessoas que não eram médicos, que eram farmacêuticos, que eram eh..., 

químicos, eram arquitetos. Que eram ...é..., como é, médico veterinário também. Isso aí é o de 

menos, porque podia-se aproveitar o médico veterinário, é bom aproveitar. Mas, tinha-se de tudo. 

E então, e.. esse.. 

 

CF - Isso o que? Durante já, durante a década de 60?                    

 

CA - Já! Já, durante a década de 70. 

 

CF - 70. 60 não. 

 

CA - Foi. Foi quando Mariano tava como ministro e eu me lembro muito bem... 

 

WH - Mas aí já era a SUCAM. Já não era mais DNERu, né? 

 

CA - É. 

 

WH - Aí já passou a se chamar SUCAM, né? 

 

CA - Sim, mas..., mas a... a..., o DNERu foi relativamente pouco, depois veio a DNERu...SUCAM. 

Na época do Mário Lemos, a decadência, a...a crise de, de médicos sanitaristas era enorme. E então 

eu mostrei o envelhecimento do quadro de sanitaristas e os novos elementos não eram médicos. 

Eram velhos também porque eram maiores de 50 anos. E mais, fazendo uns cursinhos, cursos de 

três meses, dois meses, pra justificar a admissão. 

 

WH - Agora, interessante isso, porque... 

 

CA - Porque..., agora o curioso é o seguinte... 

 

WH - ...Não deixou de formar sanitaristas, né? 

 

CA - ...Nunca deixou... Aí é que está. 

 

WH - Como é que eles...? 

 

CA - A mentalidade era outra. O espírito era outro. O sujeito se for..., ia pra fazer curso na Escola 

de Saúde e depois não usava ... ... o aprendizado na carreira de médico sanitarista. Aquilo era mais 

pra tirar título, pra fazer..., melhorar o currículo, enriquecer o currículo... 

 

CF - E esses que iam trabalhar no Serviço? Esses sanitaristas que iam trabalhar no Serviço, que o 

sr. tá falando, faziam curso (??) ? 

 

CA - Ah, esses aí eram pessoas que..., eram recrutadas como se podia recrutar nos estados. E 

depois tinha mais. Tinha gente nossa que ia trabalhar à disposição nos outros estados. No...nos 

outros serviços. 
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WH - Porque..., eu não sei Dr. Celso, se...se... 

 

CA - Eu tenho..., esse quadro é muito elucidativo, esse quadro que eu fiz pro Mário Lemos. Nós 

temos o envelhecimento, a parte de...de idade, já todo mundo maior de cinquenta anos e a 

distribuição pelos estados, inclusive pra localização de um porto à disposição de, de, de estados. 

Agora, com isso, o que foi que aconteceu? Foi caindo o espírito do, do sanitarista. Ele então 

passava a arranjar mais emprego, abandonando o tempo integral pra, pra, pra acumular empregos 

e poder sobreviver. Esse é o meu? 

 

WH - É. Esse é o seu. É. Porque também tinha, Dr. Celso, eu não sei se pode ser um fator ou outra 

coisa. Tinham muitas críticas, né, e é uma, um assunto que a gente até queria conversar com o 

sr. ... 

 

CA - Qual é a crítica? 

 

WH - ...muitas críticas em relação ao modelo campanhista do Ministério da Saúde, né? Uma coisa 

que a gente começa a perceber, justamente a partir da década de 70, né, essa crítica ao modelo 

campanhista, né, que dizem, muitos dizem que é autoritário, né? ... 

 

CA - É... 

 

CF - Só, só uma observação pra complementar o que a Wanda tá falando. Na 3ª Conferência 

Nacional de Saúde, em 1963, já começam a aparecer essas críticas. 

 

CA - Bom, a coisa é a seguinte, ... campanha é para um...um tempo definido. Não é eternamente..., 

não é pra ser... . Um serviço é...é uma atividade permanente. Uma campanha é uma atividade 

prevista pra um determinado período e muitas delas satisfizeram. Por exemplo: a Campanha de 

Bouba, a Campanha de Tracoma, não é, a...a Campanha de Peste até certo ponto, agora, ela 

continua apenas na base da investigação e de controle. Agora, muita gente não aceita que a 

campanha é vertical. É...é...é muito autoritária, é vertical. Mas é a que melhor funciona em 

determinadas épocas, é a campanha vertical e...e...e a experiência demonstrou isso. Basta dizer que 

um dos maiores sucessos do Brasil, foram, a erradicação da febre amarela e a erradicação do 

onofilis de Gâmbia e foi campanha vertical.  

 

CF - Outra, outra crítica, Dr. Celso, que fazem é que, no caso, as campanhas, elas enfraqueceriam 

os serviços municipais e estaduais. 

 

CA - Não, aí já é, já é..., bom. Não, não enfraqueceria. Não existiam! Esses serviços não existiam 

praticamente. Então, a coisa em 43, foi o primeiro grito de alerta pra necessidade de se criar 

serviços nos municípios. O próprio município tem que ter a sua estrutura de saúde. Com, com, 

com essa grande vantagem, utilizar pessoal local, não se transfere ninguém. As pessoas têm um 

interesse de permanecer lá, são as pessoas de lá e então, são as que sabem melhor os problemas 

que mais afligem. Então, é o prefeito, o padre, é...é...é o médico local. Esses tão interessados em 

determinados problemas, então, vamos atender a...aos problemas locais de saúde. Agora, esses 

problemas locais de saúde são os mais simples nas zonas pobres, zonas afastadas. São os mais 

fáceis de controlar com pouco dinheiro. Então é uma estrutura relativamente barata, a manuntenção 
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no município de uma estrutura de saúde. Agora, grita nos outros: “Ah, mas aí vai haver desvio, vai 

haver...”, então, paga com esse, com o desvio de verba, com o roubo, com a corrupção, o governo 

local. Então, a comunidade, o conselho, eh..., municipal, que fiscalize. Então os serviços... 

 

WH - A nível municipal tem mais... 

 

CA - ... cada um tem que ser... 

 

WH - ...é mais fácil, né? 

 

CA - É muito mais fácil fiscalizar do que vir um sujeito de fora, de automóvel, de avião, montar 

um serviço e depois sair. Quando aquilo deve ser permanente. E o interesse maior é do povo 

daquela, daquela área. Então, a municipalização de saúde, queira ou não queira, tem que ser feita 

e vai...e há de ser feita e há de se chegar a ela. Há de se chegar a ela. Você quer ver uma coisa? 

 

WH - É, Dr. Celso, é interessante, né, esse discurso, mas ao mesmo tempo que esse discurso vai 

nascendo dentro do Ministério e entre os sanitaristas... . Quer dizer, as ações do Ministério, são 

extremamente centralizadoras, né, a nível federal. Ele não, ele...ele não, não incentiva essa, essa 

ação, objetivamente, né? 

 

CA - Sim. 

 

WH - O sr. poderia comentar algum fato, em que ele realmente tenha incentivado, essa...essa 

mobilização dos Estados, dos municípios... . Porque a gente não vê esse tipo de ação, né? 

 

CA - Com cada... 

 

WH - Talvez seja falta de informação nossa. 

 

CA - A informação que eu posso dar é a seguinte: a maneira de sanitarista do Ministério da Saúde 

incentivar a...a...a utilização... , a execução de serviço a nível de município, é através da Delegacia 

de Saúde. A Delegacia de Saúde exerceu um papel enorme nesse particular. Influenciando, 

estimulando, eh..., a parte normativa junto ao Secretário de Saúde. E então, aquela idéia de Barreto, 

de 1930 e pouco, de botar em cada Secretaria ou Departamento de Saúde, um médico sanitarista, 

visa isso, vai atender esse ponto. Vai culminar exatamente em utilizar serviços locais. Primeiro 

dando força ao Departamento ou à Secretaria que é a cabeça. Geralmente a capital dos Estados e 

são esses, essas secretarias (interrupção na fita) (??) fim(?). 

 

WH - O sr. dizia que incentivando as Secretarias... 

 

CA - Sim. Então os Delegados de Saúde faziam isso. Estimulavam. Agora, os próprios médicos 

sanitaristas, a corrente que mais se desenvolveu, que mais propugnou, lutou pela municipalização 

de Saúde, foi exatamente a que eu me filiei com Mário Magalhães. Que terminou com aquele 

congresso, que foi o primeiro, a primeira clarinada pra essa coisa de municipalização de Saúde, 

foi em Recife, em 62 e em 63 a 3ª Conferência Nacional Sani..., que estava morta, havia dez ou 

quinze anos que não havia um, nenhuma, nenhuma..., é, Conferência Nacional de Saúde. 
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WH - É a segunda foi em 51, 50, não sei. 

 

CA - Não é. Em 50. Você vê ... 

 

WH - Treze anos depois. 

 

CA - Treze anos depois eles saíram. E Por que? Porque surgiu da idéia de sanitarista de visão. 

E...e...e tanta visão que eu não me canso de repetir, foi confirmada a boa orientação numa 

Conferência Internacional, quinze anos depois a de Amaro. Não é? É uma ata, em última análise, 

ela...ela recomenda a municipalização da Saúde. É ou não é? 

 

WH - 78, né? 

 

CA - É. 

 

CF - Um tempão. 

 

 

Fita 18 – Lado A 

 

 

WH - Quando eu lhe perguntei sobre ações concretas, que os minis..., o Ministério e os sanitaristas 

teriam tomado em prol da municipalização da Saúde, o sr. tava me falando da Conferência 

Nacional de 63, que foi o... 

 

CA - É. 

 

WH - ... organizada por esse grupo, foi aí que a gente interrompeu... 

 

CA - Interrompeu aí, né? 

 

WH - ...o nosso diálogo. 

 

WH - Mas, o Ministério da Saúde, no caso o Ministro e houve muitos ministros nesse período, né? 

Eles apoiavam essa, essa...essa política de municipalização? 

 

CA - Eu, eu não senti apoio, não senti força, interesse em, em estimular isso. Isso partiu do grupo 

de sanitaristas que eu acabei de citar, né? Pra dar um nome só: Mário Magalhães. Foi daquele 

grupo do Mário, da Sociedade de Higiene, naquela época, que partiu essa idéia da municipalização. 

Depois de algum tempo, isso..., de quando em vez, vem uma por (ser?), aí fala e uma das ..., uma 

das vezes que eu vi um certo interesse da parte do Arouca. Arouca parece que era um dos que 

atualmente... 

 

WH - É, hoje tem discussão também, essa questão da municipalização... 
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CA - Tem discussão. É. 

 

WH - ...é uma questão importante dentro da, do debate na área de Saúde, né? 

 

CA - É, porque eles acham que seria uma pulverização de, de recursos, mas é que... talvez não 

aplicassem bem. Então a culpa é de quem não aplica bem. Eles tão certos. Paga pelo seu pecado. 

Cada município tem que ter o seu Conselho Municipal pra fiscalizar..., não é, a... as ações de Saúde 

que estão previstas dentro daquele plano, no plano que ficou estabelecido. O caminho é esse, eu 

acho que não tem outro. Cada município tem que ter a sua estrutura de saúde. Mas... 

 

CF - Dr. Celso, eu queria, só pra gente fechar o que a gente conversou sobre o DNERu, é..., 

pegando essa, essa..., pra... pra compreensão (campainha)desse funcionamento todo, da estrutura 

toda administrativa do DNERu. Em 60 o Pinotti sai, não é isso?... 

 

CA - É. 

 

CF - ...Do DNERu. Há, há alguma mudança ..., com essa, com essa saída do Pinotti ou o trabalho 

continua sendo desenvolvido até mais ou menos 70, dentro dessa mesma lógica? 

 

CA - Bom. Pra responder isso, eu tenho que me reportar ao, a um fato que até me atingiram muito. 

Eu estava no Ministério, trabalhando com o Nélio Guimarães, ele como..., (campainha) chefe de 

Gabinete e eu era sub-chefe de Gabinete. E o Nélio adoece. Foi exatamente em 58. Mas, esses dois 

anos, 58 e 59, foram anos de uma atividade estupenda dentro do Ministério da Saúde. Atividades 

em que houve casos de coisas muito positivas e também mu..., algumas muito negativas. Em 58, 

nós estávamos (vozes ao fundo) numa atividade enorme, não só nas campanhas, como também 

preocupado com Brasília. Não parávamos de ter uma atividade enorme pra, pra inauguração de 

Brasília. Brasília de Juscelino tava sendo concluída pra inauguração. Em 58...59, porque ele 

inaugurou em 60.  

 

WH - Se mobilizou o Ministério da Saúde nessa época? 

 

CA - Mobilizou. Nós íamos pra lá pra, pra... pra, pra tudo. Pra tracoma, pra Chagas, pra... pra..., 

pra esquistossomose. Nós fizemos grandes... 

 

WH - Que devia ser uma concentração altíssima. 

 

CA - ... nós fizemos..., aquela área dali foi toda revirada. Descobriram até, quer dizer, a turma que 

estava afeta, descobrimos é modo de dizer, nós, o DNERu, descobriu foco de, de glabrata no Rio 

Preto... 

 

WH - De? 

 

CA - De glabrata. É uma, é, é um molusco da, da esquistossomose. Que transmite a 

esquistossomose. E insistíamos e depois em anos sucessivos, na necessidade de se verificar o Lago 

Paranoá. Por que? Porque tinha, se existia glabrato no Rio Preto, que é ali perto, na vertente que 

vai pro lado leste. Podia haver também uma, uma contaminação para os riachos e manaciais que 
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vão para o Paranoá. E então, nos insistíamos na necessidade de vigiar aquela área de 

esquistossomose. Se trabalhava muito ali. Como se trabalhou também muito em que? Em tracoma. 

Por que? Porque há muito, havia muito cand..., quem construía Brasília eram os nortistas, os 

nordestinos. Não é? E então, a preocupação de contra tracoma, a preocupação contra 

esquistossomose e se verificou..., e também malária. Tudo enfim. Então a atividade era muita 

naquela época. Ali em Brasília. Foi exatamente naquela época de 58, que começaram a pipocar 

surtos epidêmicos. E, eu já repeti, eu já referi isso, o Ministério assumiu a responsabilidade de, de 

combater esses surtos, ajudando não só os Estados como realizando mesmo, algumas atividades. 

Contra a varíola no Maranhão, em vários municípios e no Estado de Minas também, não é? Que 

além da campanha de, da... da, do surto de poliomielite. Nesta época ... , Nélio adoece, um ano 

depois ele adoece, teve uma crise de vesícula de urgência, quase que morre, o Nélio Guimarães. E 

eu fiquei sozinho. Mas, naquela, naquele tempo ... , o assédio ao Ministro Pinotti era enorme do 

pessoal de São Paulo, políticos de São Paulo. E ele se deixou levar, ou ele..., gos...gostosamente 

foi embalado nessa coisa da política. Tanto que ele foi candidato a...a... suplente de senador por 

um, um político do Pará. Não me lembro agora o nome. Não me lembro... era do Pará. Mas, 

políticos de São Paulo, pra entrar, iam lá e conseguiam recursos... e eu notei que as coisas não iam 

bem. Então, eu entrei em desentendimento total com o chefe da Administração. 

 

WH - Isso tava comprometendo as campanhas, tava faltando recurso pras campanhas ... etc, etc? 

 

CA - Até certo ponto não. Até certo ponto não. Mas, era uma interferência que, pessoalmente, eu 

não aceitava. 

 

WH - Claro. Com certeza. Não, aí... 

 

CA - Era uma questão que eu, como médico-sanitarista, realizando um trabalho técnico, não 

aceitava a interferência de um, de uma pessoa de administração que era o Franco. Antônio Franco 

de Oliveira, que era o..., um factóide do Pinotti naquela época. E as coisas começavam nessa, nesse 

pé..., ele querendo interferir até em viagem minha (vozes de crianças) para a zona de Brasília, pra 

atuação de serviço. Eu, pura e simplesmente, fiz uma carta, ... pedindo demissão de chef..., sub-

chefe de Gabinete, (campainha) e me recolhi à Campanha de Tracoma no DNERu. (???) 

 

WH - Quer dizer, o sr. continuou sen..., o sr., naquele período, o sr. juntou as duas atividades? 

 

CA - Juntava as duas atividades. 

 

WH - O sr. continuou como coordenador...? 

 

CA - Juntava as duas atividades..., as três atividades (ri), que era campanha de, de, de suprimento 

de material pra essas campanhas de, de, de... Feb..., Varíola e de, de Poliomielite. Era Tracoma e 

era um atendimento incessante de pessoas que iam lá. Era o jornalista. Havia entrevista. A gente... 

 

WH - Aí como sub-chefe. 
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CA - A gente tinha que ter..., atender isso tudo. O número de entrevista que a gente era obrigado 

a fazer ali, pra preparar e atender e o Pinotti não tinha mãos a medir, ele atendia todo mundo. Não 

é? Então, ... 

 

WH - Aliás..., na época que o Pinotte é Ministro, 58..., né, ele também é Diretor do DNERu ou ele 

nomeou outro? 

 

CA - Não. Ele era Diretor do DNERu e passou a Ministro. 

 

WH - Ele, acumulou... 

 

CA - Ele botou um elemento da Malária, amigo dele, gente da confiança dele, que era o Átila 

Gomes de Carvalho. 

 

WH - Ah, como um Diretor... 

 

CA - Era um que ele trouxe de Goiás. Esse, esse Diretor. 

 

WH - Porque quando ele foi nomeado Diretor do DNERu, Pinotte, em 56, ele era da confiança do, 

do Medeiros, ele era... companheiro do Medeiros?   

 

CA - Não. Não. Não era não. Não era e ele não chegava a hostilizar, mas havia algo que se notava 

que ele ia terminar sendo ministro. E o, e o Medeiros saiu. 

 

WH - É, porque, eu fiquei pensando, Dr. Celso, ... 

 

CA - Mas aí é como eu digo... 

 

WH - ... o DNERu era tão importante, o cargo de, do diretor do DNERu... 

 

CA - Era muito importante. 

 

WH - ...era muito importante, né? E... 

 

CA - Mas ele ... 

 

WH - Quase tanto ou mais do que o do ministro, não? 

 

CA - Ele não precisava ser ministro pra, pra, pra manter aquela auréola de, de grande sanitarista 

que toda, todo o grupo emprestava pra ele. Por que? Porque o DNERu era, era o grande órgão, 

dinâmico, que realizava grandes coisas e fez realmente coisas formidáveis lá naquela época, de 

controle da malária e de erradicação da malária, que foi iniciada pelo Bustamante. Bustamante foi 

quem preparou a...a... a Campanha de Erradicação de Malária. Mas, voltando à, à, àquela época de 

58. Eu me afastei, vi que... não tava..., não ia dar certo aquilo, aí fui me embora pro DNERu e daí 

fui pra SUDENE. Fui requisitado pela SUDENE, isso em 59. Foi em agosto, 59... eu me afastei. 

Mas só pude concretizar a minha saída em janeiro de 60. Fiquei na geladeira mesmo (ri) durante 
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aqueles, aqueles meses. Ninguém...conversava, não tinha mais prestígio nenhum, porque eu tinha 

pedido demissão, saído. Então, tava lá. Ia, ia, levava a Campanha mais ou menos, de Chag..., de 

Tracoma e pronto. Aí fui para, para a SUDENE. E então começou... mais ou menos em agosto ou 

setembro de 60, aí eu ouço um rumor, porque tinha havido grandes irregularidades na aquisição 

do material da parte do Ministério, particularmente do pe..., da parte do DNERu. E o DNERu, 

além de comprar grande soma de material, tinha também contratos de ... construção de serviços de 

abastecimento d’água em vários municípios. Só em Minas tinham cerca de doze ou quinze 

municípios que estavam construindo, se não me falha a memória. Era uma, uma, muito grande a 

participação do DNERu na construção de serviços de abastecimento d’água. Tinha até..., dois 

engenheiros que eram chefes e eram muito falados, mui..., estavam muito à frente de tudo isso. 

Era o Chapadeiro, era Edmundo Chapadeiro e o outro era o Cambraia. Esse..., ambos de Minas 

Gerais. Muito bem, e ele lá..., estava em Recife, quando me chega um telegrama (?) do Dr. Amílcar 

Viana Martins que era da Fundação Oswaldo Cruz. Ele era amigo de Juscelino. Juscelino, sabedor 

do, do que estava ocorrendo na área da Saúde, mandou afastar os dois. Saiu o Franco e Pinotti. 

Fizeram uma investigação sumária e ... eu recebo a...a...a..., o telegrama me chamando na hora pra 

voltar na minha função aqui. Nessa hora, eu não aceitei, pedi por tudo pra ficar lá, porque eu ia 

ficar sabe aonde? Na Divisão de Administração. Inicialmente era isso que o, que o (?) me falou, 

eu aí disse: “De maneira nenhuma. Eu aceito cargo técnico.”. Então, Almícar Viana Martins me 

colocou como assistente técnico dele. E eu aí vim pra o Rio de Janeiro pra ser assistente técnico. 

E a... 

 

WH - Ele era o Diretor do... 

 

CA - Ele era Diretor do, era Presi..., era Diretor do Instituto Oswaldo Cruz. 

 

WH - Aí o sr. foi trabalhar no Ins... 

 

CA - ...E Juscelino como era amigo dele, botou como Diretor do DNERu. ... Foi Juscelino que, 

que jogou o, o Amílcar Viana Martins aqui. Colega, eu acho, de turma dele, amigo dele, de 

confiança dele. Amílcar então, (ri) o que faz? Me dá a assessoria técnica, pra eu trabalhar com ele, 

mas a minha surpresa foi o abacaxi que ele me deu. Presidente da Comissão de Inquérito pra apurar 

irregularidades na compra de material no DNERu. Resultado: eu fui obrigado a aceitar, né? Tinha, 

tinha que aceitar. Aí, realizei. Foi um inquérito que ele..., começamos no dia 20 de dezembro, mais 

ou menos. Eu afastado de casa, da família, fim de ano, vim pra aqui, até março, até março. Foram 

três meses e pouco de inquérito. Milhares de, de, de faturas e aqueles, aqueles processos com 

faturas foram examinados. Eu fiquei como Presidente, Fausto Magalhães como vogal e Teixeira 

Leite como vogal, 2º vogal. O negócio foi muito duro. Inclusive eu tive que requisitar policiais pra 

tomar conta dos arquivos o... onde estavam guardados os, os documentos. Porque envolvia muitos 

milhares de, de cruzeiros. Resultado, pra...pra encerrar esse lado negro do DNERu: foram, foram 

encontrados irregularidades de tal ordem, e com ..., aumento de, de preço, quer dizer, super 

faturamento nas faturas, irregularidades de licitação, de tudo. E, isso tudo em documento, porque 

tava lá preto no branco, era fatura, não tem pra onde correr. E aquilo tudo amarrado com o que? 

Com as fichas de almoxarifado que eu mandava verificar. Fui ao almoxarifado verificar tudo isso. 

Isso me trouxe uma, uma preocupação enorme, inclusive eu via a situação de Pinotti, que ele foi 

envolvido nisso. Fui levado a ser..., eu não, eu não fiz porque ele era Ministro e o foro é outro pra 

Ministro. Mas ele entrou no inquérito também. E para resumir o negócio, no dia..., em agosto de 
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61, quando o inquérito foi concluído e enviado pra..., pro, pro Ministério em Brasília e pro, pra 

Presidência da República, aí então foram demitidos, a bem do Serviço Público, o Antônio Franco 

de Oliveira, o Dire..., que era o Diretor do Departamento de Administração do Ministério, era o 

“todo poderoso”. Foi demitido o Átila Gomes de Carvalho, que era... 

 

WH - Que era o homem de confiança... 

 

CA - ...que era o médico que dirigia o DNERu e o, e o Diretor do Almoxarifado, que era a pessoa... 

 

WH - O Pinotti já tinha saído, né? 

 

CA - Não. O Pinotti entrou exatamente... 

 

WH - Também foi demitido. 

 

CA - ...em consequência disso. Bom, Pinotti, foi praticamente, por uma questão de ética, eu acho, 

(ri) ele... dizem que ele pediu demissão. Mas foi o Juscelino quem mandou afastar, né? Mandou 

afastar. Agora, ele estava envolvido com esse negócio de política, né? O que levou Pinotte a isso 

tudo, foi a política e ele ficou entregue..., ele ficou na mão do, do Franco de Oliveira. 

 

WH - Agora, o DNERu nesse ..., confirmando essa possibilidade de corrupção dentro do DNERu, 

ele..., houve alguma mudança...? 

 

CA - Ah, a primeira coisa que houve, foi o seguinte: tava lá quem? Amigo do Viana Martins. 

Na...na mesma data em que ele me botou como Presidente da Comissão de Inquérito, ele... 

estabeleceu... grupos de trabalho, convidando o que havia de melhor, de especialistas, de 

professores nas universidades do Rio de Janeiro, nas universidades do Brasil, de São Paulo, não 

é? O melhor é citar nomes mesmo. Por exemplo: pra tracoma.., pra, pra que? Ele fez isso pra fazer 

a avaliação de todas as campanhas. Uma avaliação com, com, no que se realizou e um estudo da 

metodologia para apresentar um trabalho... e viabilizar a...as campanhas nos próximos cinco anos 

do Jânio Quadros. Que aí ia ser Jânio Quadros que já estava eleito em outubro. Isso ele fez em 

dezembro. Então, quem veio pra cá? Veio: Pedreiro de Freitas, lá de Ribeirão Preto; veio Víctor 

de Melo, de São Paulo; veio Abreu Fialho, daqui que era professor de epidemiologia pra tracoma; 

veio Eduardo Rabelo, grande especialista em dermatologia pra ver essa questão de bouba e etc. 

Cada campanha ele trouxe de um ou dois elementos. Veio Romeu Cansado; veio... muita gente lá 

de Minas que ele conhecia também, pessoal lá de Minas; Emanoel Dias; todo esse grupo ele 

congregou juntou com os técnicos da Campanha, das Campanhas aqui do DNERu. Não é? E o 

resultado disso vocês têm, um volume escrito com os Relatórios de Endemias Rurais. Isso foi, foi 

trabalho, idéia do Amílcar Viana Martins. Não é?  

 

CF - Numa reunião que teve aqui no Rio de Janeiro. Relatório do grupo de trabalho ... (??) 

 

CA - É. Exatamente. Nós passamos cerca de ..., realizando isso, passamos cerca de um mês e meio, 

que eram várias reuniões, foram catorze... 

 

WH - Isso era uma espécie de avaliação de trabalhos do DNERu nessas... 
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CA - Avaliação a..., nós entregamos todo material estatístico, todo material...é, até fotografias, até 

a parte iconográfica, mostramos tudo. Tudo do que era feito, apresentamos uns trabalhos já 

publicados e foi des..., e come... foi ..., começaram a ser discutidas todas as variáveis que pudessem 

trazer melhoria para para a campanha ou se haveria ou não uma alteração na metodologia. Então, 

aquele documento, eu acho importantíssimo e tá aí. Foi Amílcar que teve a idéia de fazer isso. 

Amílcar Viana Martins. 

 

WH - Olha só, Dr. Celso, a gente, é..., pára hoje... 

 

CA - Certo.  

 

WH - ...e continuamos no próximo dia, justamente pegando agora já a gestão do Amílcar Viana 

pra frente no, no DNERu. 

 

CA - Tá bom. 

 

WH - Falaremos ... 

 

CA - Ótimo. 

 

WH - ...da ENSP e etc. 

 

CA - Ah, depois do Amílcar, é..., depois houve uma enxurrada de diretores, não é? 

 

WH - Isso. E aí a gente conversa na próxima entrevista. 

 

CA - Tem muita coisa ainda.  
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Data: 01/06/1994 

 

 

Fita 19 – Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 1°de junho de 1994. E vamos dar início agora à nona entrevista com o Dr. 

Celso de Freitas. Dr. Celso como a gente tinha lhe dito agora antes de começar, né, quer dizer, a 

gente parou na sua entrevista na, na década de 60, né, a última, quando o Sr. foi pra SUDENE, a 

gente gostaria que o Sr. falasse um pouco mais da sua ida pra SUDENE, né, como é que o Sr. foi, 

foi chegar lá. 

 

CA - Pega bem aí? 

 

WH - Pega, tá ótimo, pode falar. 

 

CA - Bom, a minha ida pra SUDENE resultou... ... de eu ter pedido demissão do Ministério da 

Saúde, da sub-chefia de gabinete do Ministério da Saúde e voltei para o DNERu para a campanha 

do tracoma. E isso foi mais ou menos em ... ...em ...60, não é? Foi em 60 isso, é. Eu fiquei lá e 

então Mário Magalhães da Silveira... 

 

WH - Quer dizer, o Sr. ficou mais ou menos dois anos como sub-chefe de gabinete do Pinotti? 

 

CA - Fiquei, não, fiquei o tempo que, até 1959, eu não cheguei a dois anos porque eu saí e o Pinotti 

continuou, quem continuou foi o Néri Guimarães, Felipe Néri Guimarães continuou como chefe 

de gabinete, aí eu me afastei, ele ficou sozinho, viu. Bom, nesta época, em 1959, eu, eu fui 

convidado pelo Mário Magalhães, ele sabendo da minha, da minha situação de ter saído de lá do 

Ministério, não ter aceito aquela situação, ele então me convidou pra ir trabalhar na parte de saúde, 

no setor de saúde da SUDENE que estava sendo criado. A SUDENE praticamente se criou em 60, 

porque antes era uma operação do nordeste realizada pelo, pelo Celso Furtado, depois ele 

estruturou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDENE. Quando foi 

criada a SUDENE, Mário Magalhães passou a chefiar e assessorar, que ele era uma das pessoas 

de grande descortino dessa parte de desenvolvimento, ele então foi chamado pelo Celso Furtado e 

ficou na parte de saúde. Exatamente nessa oportunidade, ele então me convidou pra parte de saúde 

também, pra ajudá-lo lá. 

 

WH - Quer dizer, ele sabia que o Sr. tava numa situação difícil. O Sr. voltou a chefiar a campanha 

do tracoma? 

 

CA - Voltei a chef... sim, porque era meu cargo, eu era assessor, era.. era assessor do diretor do 

DNERu e esse eu não perdia. Eu me afastei da chefia do gabinete. 

 

WH - E o Sr. teve problemas? (?) discordância com o Pinotti? 

 

CA - Eu tive. Ah, claro que eu tive, eu fiquei numa geladeira porque ninguém me dava coisa 

nenhuma pra fazer no, no...fiquei praticamente parado, aí então foi quando eu tomei essa decisão. 
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WH - Mas, o... por exemplo, é... a campanha, o Sr. era coordenador da campanha do tracoma. O 

Sr. teve problemas de recursos? 

 

CA - Era, a campanha continuou. Não, eu não tive porque não podia ter. Por que que eles iam 

prejudicar a campanha? Eles tinham que continuar o fluxo de, de remédios, de... tinha que ser 

enviados pra lá pros setores..., pras circunscrições, então o, a campanha continuou. 

 

WH - Quer dizer, mesmo havendo um problema particular entre o Sr. e o Pinotti... 

 

CA - Mesmo eu tendo saído de lá, ela continuou. Apenas eu fiquei mal visto (risos). Então eu 

resolvi conversar com o Mário, ele me convidou pra ir pra lá pra SUDENE. Ele sentiu e fui. Agora 

no setor saúde da SUDENE o que é importante é o seguinte, a SUDENE cuida do desenvolvimento 

do nordeste e um dos pré-requisitos para o desenvolvimento na parte de saúde é água, é a parte de 

abastecimento d’água. Então, a primeira medida, a primeira tentativa pra ver em que situação nós 

estávamos foi fazer um levantamento de todos os recursos distribuídos às diversas...aos diversos 

serviços e ministérios na parte de água, porque o que hav... o que nós encontramos foi o seguinte, 

em número...vários ministérios realizavam trabalhos de serviço de abastecimento d’água. Então 

nós encontramos Ministério da Saúde, tinha um grupo...ah... o SESP tinha também muito serviço 

de abastecimento d’água que eram construídos por eles, né, o DINOX também tinha, né. Parece 

que o Ministério de, de Recursos Minerais, eu não me recordo agora como era naquela época, 

havia esse Ministério que tinha a parte de recursos minerais também tinha recursos pra água. Então 

nós levantamos e verificamos que era uma enormidade de, de dinheiro. Mas muito mal aplicado, 

por que? Porque os recursos eram distribuídos e muitos, muitos deles ficavam parados, não se 

realizavam os trabalhos. Havia planejamento, havia o levantamento, por exemplo de serviços 

d’água em determinados municípios e ficavam nesse estudo, era apenas feito o estudo, mas não se 

concretizava nada. Outras, em outras situações encontramos é... municípios com o serviço d’água 

praticamente quase pronto, mas não podia funcionar porque faziam, faltavam coisas 

importantíssimas, por exemplo no final não tinha serviço de cloração, um serviço d’água moderno 

sem cloração d’água, ou então coisas curiosas, um serviço pra ser barato muitas vezes a captação, 

a fonte de captação d’água é muito mal planejada, dentro de uma fazenda com muito boi alí por 

perto, então havia contaminação daquela água, não é. Aquela área de captação devia ser mais 

protegida, nós encontramos coisas desse tipo. Aqui mesmo no estado do Rio, vou dar um exemplo, 

nós encontramos um serviço muito bom, muito bem feito, era em Sumidouro, mas a captação era 

dentro de uma fazenda em que os bois pastavam por ali, né, e então defecavam e tal e aquela água, 

chovia um pouco mais arrastava aquilo tudo. Depois eu fiscalizando esse serviço lá, eu encontrei 

até caramujo dentro da, do tanque de...de...já do serviço d’água. 

 

WH - Já estava infectado com esquistossomose. 

 

CA - Não digo ... de não estar com esquistossomose, mas o caramujo já estava lá. 

 

WH - Mas o caramujo hospedeiro tava lá. 

 

CA - Agora, o pior é que esse município era um pequeno foco de esquistossomose, pequeno, quer 

dizer, de pouca intensidade, a a a incidência lá era muito baixa, mas era. Mas voltando ao caso da 
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SUDENE, então esse levantamento é... mostrou que também havia interferências políticas, muitas 

vezes um político tinha força e determinava que se estudasse e queria estabelecer um serviço 

d’água, quando a prioridade poderia não ser pra lá. Então, sob o ponto de vista de desenvolvimento, 

a prioridade é exatamente onde se possa ter maior benefício sobre a população, maiores 

possibilidades de aumentar a produção nessa área, de maneira que, a a a mudança da..da agulha 

magnética foi de 180 graus (risos). Então nós passamos a olhar...e quase os municípios são de... 

poderá haver um levantamento de de indústrias, a criação de indústrias, esses então nós vamos 

também a... estimular a conseguir recursos, a alocar recursos para, para serviços d’água. Porque aí 

já havia essa, essa máxima “água é um pré-requisito para o desenvolvimento”, né? Nessa época as 

idéias cada vez se corporificavam mais na questão do desenvolvimento em saúde, né; isso foi em 

60 que nós távamos trabalhando, tanto que eu fiquei com Mário nesse setor, depois ele convidou 

também um outro médico, um engenheiro pernambucano, era... esqueço o nome, deixa eu me 

lembrar, era...Barreto Gonçalves. Barreto Gonçalves, pernambucano também, então... 

 

CF - Mas era só o Sr., Mário Magalhães e ... 

 

CA - Eu, Mário Magalhães, Barreto Gonçalves e eu, eu e Barreto, nós ... n..nessa área de de de 

saúde. Agora o Mário tinha ... hein? 

 

WH - Por que? O Mário tava com a parte mais geral? 

 

CA - Hein? 

 

WH - O Dr. Mário Magalhães tava com a parte mais geral da SUDENE ou...? 

 

CA - Não, ele era...ele era..ele era mais da parte, vamos dizer, de assessorar o Celso Furtado. 

Porque ele com os conhecimentos que ele tinha e desenvolvia e as leituras que ele tinha e a 

mentalidade dele era mais para...para o desenvolvimento. Então ele tinha trabalho sobre 

desenvolvimento, ele colaborou muito numa revista aí sobre desenvolvimento da Getúlio Vargas, 

se não me engano era... era uma revista especializada para desenvolvimento. E então Mário 

colaborava nessa revista. 

 

CF - Publicava ...é... pela FGV? 

 

CA - Publicava, é...eu tenho depois, eu vou ver depois que revista era essa, que ele tem vários 

trabalhos publicados, por isso que ele sendo uma pessoa, apesar de médico e sanitarista, mas tendo 

estudos sobre desenvolvimento, ele foi chamado pelo...pelo...se aproximou do Celso Furtado, né. 

E então ele ficava mais no staff do do Celso Furtado, em que eles tinham reuniões e conversavam 

muito e estabeleciam planos e nós ficamos mais na parte concreta de realizar esses levantamentos, 

então... 

 

CF - Só o Sr. e o engenheiro, o engenheiro pernambucano, Barreto? 

 

CA - Eu e nosso amigo Barreto Gonçalves. 
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WH - E tinha outros setores que trabalhavam com saúde, quer dizer, a parte de água, a parte de 

esgoto, não tinha...? 

 

CA - Agora, o curioso era o seguinte. N.. não a parte de setor...de setor não (risos) a parte de saúde 

era exclusivamente na parte de água que nós trabalhamos. 

 

WH - Ahhh... 

 

CA - Era exclusivamente a parte de água, entendeu? 

 

WH - Habitação? A saúde não trabalhava? 

 

CA - Não, o plano de habitação não foi cogitado nessa hora, era mais...era exclusivamente a parte 

d’água, a prioridade era aquela e naquele primeiro ano, naqueles...Agora tudo isso no órgão que 

estava sendo estruturado e crescendo a todo vapor no ano de 60, inclusive Celso Furtado chamava 

gente de fora, mandou vir técnicos de irrigação porque foi uma das coisas que mais chamou a 

atenção dele foi a questão da irrigação em Israel. Teve gente de Israel, da Índia, todos esses 

técnicos especializados vieram e então lá em Recife havia uma enormidade de de especialistas 

nessa questão de irrigação em países áridos, semi-áridos como Israel principalmente. Pois bem ... 

acontece uma coisa curiosa, Mário Magalhães sabendo da nossa atividade no Serviço de Peste e 

no Serviço...principalmente no Serviço de Peste em que nós tínhamos uma organização muito boa, 

perfeita na questão da administração também, porque o Serviço de Peste além da parte de pesquisa, 

da parte de epidemiologia, teve uma uma estruturação muito boa na parte de administrativa. Então 

ocorreu uma lembrança à Mário, pra eu ficar realizando o controle das finanças de lá da SUDENE 

naquele primeiro ano, por que? Porque ele viu que praticamente todos que estavam alí não tinha 

ninguém com capacitação pra isso, eram políticos, tinha um que estava afeto a ele nessa parte que 

era um deputado Medeiros da Paraíba, ele não tinha capacitação pra isso. Então tinha que ser um 

sujeito que tivesse vivência, experiência, que tivesse prática n..nesse particular e eu então fiz o 

seguinte, convidei o Euflávio Barboza que foi o meu, o meu caixa no Serviço de Peste lá em 

Recife, na circunscrição do Serviço de Peste para nós instituirmos o o a a escrituração de toda a as 

despezas da SUDENE, de todos os recursos recebidos e todos os recursos aplicados. Então eu, 

como eu tinha sido chefe da circunscrição e tinha muito boa amizade lá com o pessoal, pedi lá na 

circunscrição de Pernambuco que cedessem quatro livros básicos para serem (?) depois, pra 

mandar publicar novos ... era o livro Banco, o livro de Colunas Múltiplas, o livro Diário e qual era 

o outro, era o livro quatro, era o Diário e ... 

 

WH - O livro como? 

 

CA - Diário, onde se escreve todas as despezas que se faz, tudo que se faz registro... 

 

WH - Ah, livro Diário. 

 

CA - É o Diário. Nesse Diário dalí se lança no livro de Colunas Múltiplas, coluna, cada coluna... 

 

WH - Livro de Colunas Múltiplas? 
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CA - De Colunas Múltiplas, é um livro, era um livro muito curioso em que a gente escrevia em 

cada coluna um um um grupo de ... uma determinada despesa, despesa digamos de material, 

despesa de transporte, despesa de material permanente, então cada tipo de despesa era classificado 

naquele, pra depois chegar ao final da página, somar, livro de colunas múltiplas. O livro Diário, 

de Colunas Múltiplas, o livro Banco que era um dos principais, porque lá nós só fazíamos despesas 

com a verba colocada no banco e os cheques nominais, era uma maneira muito boa de controlar 

as verbas é ter esse esse funil, esse gargalo. O banco recebe a verba, nós depositamos a verba no 

banco e qualquer despesa que seja feita tem que ser feita em cheque nominal. Isso então foi 

instituído porque... Agora por que foi feito isso e o Mário pediu? Pelo seguinte, tinha gente de toda 

parte do mundo, fazendo despesas de viagem, fazendo despesas as mais imprevisíveis, um sujeito 

da Índia, esse de Israel, outro dos Estados Unidos, fora o pessoal daqui. Então eles recebiam uma 

importância “x” pras viagens e eles gastavam como achavam conveniente, em hotéis, em 

transporte, em gorjetas, em material que comprava para, para a necessidade de estabelecer...as 

vezes compravam livros, compravam papéis, faziam, mandavam tirar cópias de plantas e 

contratavam um sujeito pra fazer uma planta, um croqui de uma determinada área, porque esse 

pessoal não ia só pra parte de...essa parte de irrigação por exemplo exigia isso tudo, esse esses 

técnicos faziam essas despesas e quando eles se lembravam de registrar essas despesas já era uma 

grande coisa. Porque a maioria ficava assim meio tonta, ficava fazendo um esforço de memória 

pra anotar depois. Foi então quando levamos pra lá o Euflávio, levamos todos os modelos aqueles 

que nós usávamos lá no Serviço de Peste, não é. E ele trabalhava de dia, passava a trabalhar à noite 

lá na rua da Aurora, onde era a sede da SUDENE, o Euflávio Barboza da Silva. O serviço foi tanto 

que nós chamamos um outro funcionário que tinha a mesma formação porque isso é a formação 

da Febre Amarela inicialmente... 

 

WH - Rockefeller. 

 

CA - Rockefeller é. Então chamamos um outro Silveira, o nome dele era...era um nome muito 

curioso porque ele e a mulher tem o mesmo nome (buzina de carro ao fundo), era assim como Iris 

Rezende, que ...é... lá de Goiás. Esse era um rapaz pernambucano, Silveira que a mulher dele tinha 

o mesmo nome que ele. Então ele estava, tinha acabado de se aposentar, quer dizer, ele era um dos 

mais velhos, antigos. E eu então convidei e ele foi pra lá, a vantagem era a seguinte, a SUDENE 

podia contratar tranqüilamente, tinha carta branca pra contratar quem quisesse e buscar aonde 

quisesse o funcionário qualificado, então imediatamente nós contratamos o o o Silveira e ele foi 

pra lá, ficaram os dois trabalhando e nos controlávamos essa coisa... 

 

WH - Quer dizer, o Sr. trabalhava com essa parte administrativa não só pra irrigação, mas... 

 

CA - Não, aquilo foi só, foi só orientação, porque depois que essa parte ficou engrenada, quer 

dizer, quando ela começou a funcionar e todos os demais funcionários da SUDENE passaram a 

usar os modelos e a receber autorizações de viagens e entregar seus comprovantes de despesas e 

as despesas de material eram compradas, havia licitação e tudo. Então isso já foi só o início. Agora 

aconteceu uma coisa muito curiosa, passou um ano nisso, nós trabalhamos durante um ano nisso. 

Quando eu vim pra Recife, ô para o Rio, saí de Recife e vim pra qui, em 1962, foi em 60...? Não, 

foi em 61, né. Porque eu trabalhei lá em 60, o ano todo. 

 

WH - Na SUDENE. A SUDENE, a sede dela era aonde? 
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CA - Era em Recife. Quando eu vim em 61 pra cá que o Jânio assumiu o... o...o Celso Furtado teve 

uma sorte danada porque aquela comprovação estava o fino , perfeito, tudo certo e no mês de ... se 

eu não me engano no mês de março, ou abril, nós tínhamos prazo pra entregar a comprovação 

completa (som de telefone tocando), então o Euflávio veio trazer aqui, eu já estava aqui no Rio em 

61, eu já estava aqui no Rio e então ele me procurou, me visitou aqui no Serviço e eu eu gravei, 

não esqueço nunca um fato, eu saí com o Euflávio e tomamos naquela época uma uma uma 

caminhonetizinha que se chamava... esse micro-ônibus, não é, naquele tempo era... 

 

CF - Lotação. 

 

CA - Lotação, uma lotação. Pois bem, nós íamos alí na ... mais ou menos ... no meio da avenida 

alí da... ...do Flamengo. E o Euflávio que nunca tinha vindo ao Rio tava encantado com aquela 

paisagem, olhando o Pão de Açúcar, então nós vimos uma coisa que me deu uma emoção 

tremenda, dois aviões se chocaram e morreram as pessoas que estavam lá. Um avião era da... eu 

acho que era da VASP, vinha até com o filho do João Cleofas(?), que era ministro da... e ele morreu 

nesse avião e o outro avião era do Eisen...Eisenhour, aquele da..., vinha a banda de música do 

Eisenhour que tinha vindo ao Brasil, fazer uma visita ao Brasil. Essa ban.... esse avião da banda 

de música não cumprindo a indicação do aeroporto resolveu entrar direto, em vez de fazer o 

circuito que ele deveria fazer pra pegar a pista, em vez de entrar na pista como devia, errou e então 

se chocaram os aviões e nós assistimos os...arrebentarem os dois aviões e eu tive a impressão que 

ia cair em cima da Urca, caiu bem pertinho da da daquela da Urca. Eu tô registrando esse fato 

porque ninguém pode esquecer uma coisa como essa, foi uma emoção incrível a gente assistir dois 

aviões se chocarem. Vinha com o Euflávio, esse que veio trazendo, que veio trazer a comprovação 

da SUDENE do ano de 1960 completo. 

 

WH - É Euflávio o nome dele? 

 

CA - É Euflávio, esse rapaz já morreu. Esse rapaz não porque ele já tinha idade, era mais ou menos 

como... 

 

WH - Dr. Celso, o Sr. tava contando do estudo que o grupo fez sobre água e tal. Se chegou a ter 

alguma proposta, nesse período que o Sr. tava lá, de construção de poços, ou enfim da parte 

específica de irrigação de certas áreas, se chegou a concretizar alguma proposta? 

 

CA - Não. Não, primeiro porque foi muito curto o tempo. Basta o seguinte, pra levantamento de 

dados pra implantação de um trabalho para se reali... para se elaborar o projeto, leva as vezes 

meses, não é. E nós tivemos que sair de lá, eu sai de lá em 19... dezembro de 60. Eu trabalhei de 

janeiro até dezembro, em dezembro eu fui chamado pelo Amilcar Viana Martins. 

 

WH - Quer dizer, era uma parte nova, né dentro da SUDENE, a SUDENE era nova e o Sr. 

praticamente... 

 

CA - Era. Agora o grosso mesmo de lá era a parte de desenvolvimento. Então eles tinham 

preocupação com aquela questão da irrigação, isso era importantíssimo lá na SUDENE, irrigação, 

mas eles tinham um projeto para desenvolvimento de de a parte agrícola também, até eu me lembro 
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que eles fizeram uma experiência alga...algaroba. Algaroba era uma planta do Perú, nativa do Perú 

que serve, e serve também pra forragem de animais, é uma planta muito útil, havia um projeto 

também pra essa parte de algaroba. Então trouxeram essa parte, mas eles tinham é... projetos de 

implantação de indústrias, de indústrias. Agora essa parte eu não me lembro bem especificamente 

quais as que eles realizaram prioritariamente, mas eles tinham esses projetos muito bem estudados, 

muito bem planejados e que depois com incentivos fiscais a SUDENE controlava essa parte de 

incentivos fiscais para estimular a implantação de a implantação de indústrias na área. E então 

surgiram numerosas indústrias, mas muitas indústrias lá em Pernambuco. Muitas funcionaram 

bem, algumas fracassaram, né. Porque (risos) não sei o motivo, mas eu sei que uma boa parte teve 

sucesso. A SUDENE realmente é um órgão que não deve acabar. A SUDENE, só o fato de ter um 

grupamento de elementos da melhor qualidade técnica, gente especializada para orientação desses, 

desses projetos, ninguém pode pôr de lado a excelência de um órgão como esse porque deixar tudo 

pra iniciativa privada pura, sem haver um órgão que controle, que dê planejamento, que estabeleça 

prioridades, porque tem que haver nas prioridades uma uma certa, uma harmonia; não se pode 

planejar uma indústria sem que se desse(?) quais as outras que possam ser úteis e que precise ser 

também desenvolvida; porque não se pode implantar puramente uma indústria numa região sem 

que ela tenha condição de se radicar. Então ela tem que ter condições de de se desenvolver na área 

com apoio das outras indústrias, tem que ter o apoio da parte de transporte rodoviário, é o conjunto 

de de, nessa questão de desenvolvimento, é um conjunto de de ações em que entra tudo. 

 

WH - Quer dizer, quem fazia esse planejamento integrado...é... era a SUDENE? 

 

CA - Esse...exatamente era a SUDENE. A SUDENE é que é o órgão que foi, se instalou 

exatamente para estudar a maneira de fazer o desenvolvimento do nordeste, estudando o clima, as 

condições de de água, onde ela vai buscar água no subsolo, nos açudes, onde vai buscar... examina 

as questões climáticas da das quedas pluviométricas, examina a questão da distância dos campos 

de irrigação para os portos, o que vai produzir, que safras na parte agrícola, não é, vai produzir 

para... e vê tudo, vê o escoamento como é que pode ser feito, não é. E também a implantação 

inclusive, por exemplo, uma uma determinada indústria que exige um maquinário, então nós temos 

que ver que tipo de maquinário é a melhor possível, a mais eficiente, a que dê maior rentabilidade, 

maior produtividade e a...ah...maneira de de aproveitar essa produção. Agora, uma das 

consequências da SUDENE que saiu se arrastando, se arrastando mas agora parece que está com 

boa parte concluído quase, é o SUAPE. SUAPE é o porto de, é um complexo, não é, de...de  

portuário que está alí ao sul do cabo de Santo Agostinho, lá em Recife e lá eles tem capacidade 

para, primeiro, para ancorar navios de grande calabre porque é uma profundidade de mais de 

dezoito metros na parte mais profunda, que eles fizeram uma espécie de molhe ao longo alí 

de...perpendicularmente aos arrecifes e chegam os maiores petroleiros porque hoje os petroleiros 

não é mais de sessenta mil toneladas, são de duzentas, trezentas mil toneladas. De modo que no 

lado de terra foram construídos tanques, pra quê? Pra retirar aqueles tanques que estavam 

ameaçando Recife, cada vez crescendo mais o número de tanques e ficando mais perigoso pela 

proximidade imediata entre eles, desses tanques, inclusive eu fui testemunha de um incêndio que 

durou mais de três ou quatro dias de um tanque de... de...de querosene. 

 

WH - Isso era um problema que já tinha se detectado nessa época? 

 

CA - Esse problema, já existia esse problema gritante e ...e ...então... 
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WH - Já na década de sessenta, quando... 

 

CA - Nessa é.. a.. o... complexo de SUAPE foi exatamente pra resolver essa parada e está 

praticamente resolvida, né. Os... os tanques de de combustível estão passando todos pra lá pra 

SUAPE. Agora essa zona de SUAPE tem uma importância geográfica, ela está próxima à zona de 

açúcar, de escoamento da produção de açúcar, não é, e também das outras indústrias porque este 

complexo não só exporta com recebe. Então aqueles aquelas indústrias de automóveis, há grandes 

montadoras de automóveis lá, tem fábricas das montadoras de automóveis, tem fábricas de óleo, ... 

óleo industrial e óleo combustível também, óleo de algodão, né. Tudo isso fica próximo, é 

economicamente interessante. A SUDENE participa de tudo isso, se não me engano existe até uma 

sigla FINOR, é financiamento do nordeste parece que é isso, eu não estou bem a par dessa...desse 

detalhe, mas existe aí. 

 

 

Fita 19 – Lado B 

 

 

WH - O Sr. tava falando Dr. Celso, da FINOR. 

 

CA - É..é...é uma ajuda em que as indústrias que vão sendo instaladas, os projetos que vão sendo 

realizados recebe ajuda financeira, né. E a SUDENE participa, fiscaliza, indica, estuda quais as 

indústrias viáveis, não é? E tem realmente uma influência muito grande. Agora, isso... 

 

WH - Agora a SUDENE não tem...não tem, ela não coloca os recursos, ela simplesmente capta... 

 

CA - Ela capta, indica e então ... ... exato... 

 

WH - Indica e converge empresas, indústrias ou ação do governo, ministérios para uma 

determinada área onde se faz um planejamento de desenvolvimento, não é isso? Nessa época que 

o Sr. trabalhou na SUDENE teve algum plano importante assim que tenha sido começado? 

 

CA - Foi...no primeiro ano, foi exatamente a implantação, então eu posso dizer muito pouco, 

apenas isso, o levantamento de dados e início de alguns projetos, né. E principalmente 

aproveitando os projetos de irrigação, porque já havia projetos de irrigação também, lá no 

Nordeste, já havia incipientes, mas havia. Na zona do Ceará, havia na Paraíba, nós tínhamos 

pequenos projetos de irrigação, então esses projetos foram foram amparados pela SUDENE. 

Depois não posso dizer com precisão mas veio o desenvolvimento da SUVALE, Su.. Vale de São 

Francisco, Superintendência do Vale do São Francisco, que, até certo ponto, pode se comparar 

com a SUDENE, quer dizer, a SUVALE teve, tem uma influência enorme agora na produção de 

muita coisa no Vale do São Francisco particularmente uva, melão, não é, e cebola, uma série de 

de produtos que está sendo estimulado nas áreas próximas do São Francisco irrigada. Mas a minha, 

a minha participação na SUDENE foi durante um curto período, a duração foi apenas de alguns 

meses, de janeiro até dezembro. 

 

CF - Um ano. 
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CA - De maneira que eu voltei pra qui exatamente depois da queda do Pinotti, quando o Amilcar 

Viana Martins me chamou novamente pra Assessoria, não é? A princípio (risos) ele queria até que 

eu fosse pra Divisão de Administração, mas eu não aceitei e então fiquei na Assessoria, isso eu 

acho que já falei ... na última entrevista. 

 

CF - Mas o Sr. em 61 também foi pra ENSP, né, pra Escola de Saúde Pública. 

 

CA - Ah mas acontece que esta ida pra ENSP já foi depois de uma série de eventos, por exemplo 

quando eu em 60 vim pra qui, participei de uma coisa importantíssima que não se dá mais...maior 

relevo, foi o trabalho estimulado, trabalho feito por Amilcar Viana Martins que criou grupos de 

estudo, grupos de trabalho para fazer análise, avaliação do...da...das campanhas do DNERu, das 

campanhas contra as endemias e da metodologia para estabelecer a política no próximo 

quinqüênio. Esse trabalho resultou na reunião de especialistas de muitas universidades de 

Pernambuco, de Minas, daqui, de São Paulo, de Ribeirão Preto e tá publicado num volume que 

não deve ser esquecido. Esse trabalho é muito importante. Outro trabalho importante que não pode 

ser feito pelo Amilcar porque demandava mais estudos e era mais lento foi o da publicação das 

normas técnicas de cada campanha, então cada responsável por campanha, não é, a..elaborou as 

normas técnicas utilizando a experiência, utilizando o...a avaliação durante os anos anteriores em 

que trabalhou sobre cada uma dessas campanhas. Então, cada coordenador realizou. 

 

CF - Elaborou. 

 

CA - Elaborou a su...as normas técnicas da campanha, não é, que passaram pelo crivo de uma 

comissão, do grupo mesmo do DNERu e essas normas técnicas foram sendo publicadas pouco a 

pouco em 1962, 1963. Isso significa o que? Apoio legal para que funcione o DNERu. Aquilo dalí 

significa, os decretos numa publicação no Diário Oficial, esses decretos dão apoio legal às 

campanhas. Porque alí nessas normas técnicas está indicado como deve ser feito o trabalho no 

campo junto à população. 

 

WH - Quer dizer, mesmo que mude o coordenador da campanha isso tá já... 

 

CA - Ah...eles seguem as normas técnicas. 

 

WH - Isso só foi feito com o Amilcar? Isso só foi feito em sessenta e poucos? 

 

CA - Não, não ele começou com avaliação. E depois isso já em 62 continuou com os 

remanescentes, porque olha esse... 

 

WH - É, mas o DNERu funcionou de 56 até 62 sem nenhuma normatização nesse sentido, né, da... 

 

CA - Não, ...ha...havia a normatização mas não tinha sido publicada, havia na cabeça dos 

coordenadores, havia nos documentos que se escrevia, havia na na  na experiência obtida no campo 

e eram publicados os trabalhos. Tudo isso foi coligido, foi analisado e estabelecido normas técnicas 

para o funcionamento da campanha contra a peste, contra febre amarela, contra tracoma, contra 

leischmania e assim por diante. 
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WH - Que só foi feita em 62, recuperando toda essa trajetória...? 

 

CA - Só é, recuperando é, toda essa trajetória foi recuperada, o pessoal todo que fez isso foi 

exatamente o que já vinha trabalhando. O Pinotti parou em 60, mas o DNERu era um órgão tão 

bom, a estrutura era tão boa. E depois era uma estrutura dinâmica, que vai ao campo, que vê, que 

realiza trabalhos que o grupo que continuou ainda durante algum tempo realizou um bom trabalho, 

muito bom trabalho. O DNERu foi apagando, foi diminuindo a sua força de trabalho, praticamente 

depois de...do fim da década de 60 e de 70, no fim da década de 60 pra 70 foi diminuindo muito. 

Agora, por que diminuiu a força de trabalho? Primeiro por causa do envelhecimento, segundo pela 

evasão do envelhecimento dos seus técnicos, dos seus ah... médicos sanitaristas. Porque eu fiz, 

nessa época me preocupava isso porque eu era assessor do Ministro Mário Machado de Lemos e 

então eu apresentei um trabalho pra ele, mostrando que nós estávamos numa situação crítica de 

esvaziamento do quadro de pessoal técnico. E então a proposição era esta ... com base nas tabelas 

apresentadas do envelhecimento do pessoal, da evasão do pessoal, da. 

 

WH - Os salários eram baixos também? 

 

CA - Os salários também baixos. Foi outra luta que nós tivemos, essa foi particular porque eu 

assumí pela Sociedade Brasileira de Higiene, foi a Sociedade Brasileira de Higiene, naquela época 

em 63, que garantiu o regime de tempo integral e dedicação exclusiva, não foi o Serviço, não foi 

o DNERu, não foi o Ministério, pelo contrário, fomos nós sanitaristas que garantimos isso. Foi 

uma luta totalmente dos sanitaristas, o Ministério não fez nada, quem fez fomos..., pelo contrário, 

a.. se acocorou com a imposição do DASP, não teve peito pra ... 

 

CF - Eu lembro que o Sr. contou que foi pra Brasília e o Sr. nos mostrou que o Sr. conhecia... 

 

CA - Exatamente... nós fomos pra Brasília...Mário Magalhães tinha ido pra Belgrado pra uma 

reunião sobre demografia mundial, ele encontrou-se lá parece que também com Miguel Osório de 

Almeida, gente do mais alto nível naquela época. E em 63 nós fomos defender, era presidente em 

exercício, eu era vice-presidente, Mário era o presidente, Mário Magalhães, da Sociedade de 

Higiene, eu era o vice. Então eu fui pra Brasília e aproveitando, também era chefe da Divisão de 

Profilaxia e manobrava várias campanhas naquela época, eu estimulava várias campanhas naquela 

época, a Divisão de Profilaxia. Então eu tinha condição de estar em Brasília durante algum tempo. 

E ainda mais, tive a ajuda de um colega contemporâneo da da Escola de Medicina de Recife que 

foi o senador Jesuí Rosário Maia que nos colocou hospedado na casa dele, né, a mim e a Fausto 

Magalhães. Pois bem, nesta época, nesta época o o Mário Lemos, o Mário Lemos ficou 

impressionado. Então a proposição era essa, era admitir médicos sanitaristas, médicos para treinar 

no campo durante algum tempo e depois fazer o curso de saúde, pra evitar o seguinte de que eles 

fossem fazer antes o curso de saúde e depois se desviar para outro rumo. 

 

CF - Fazer o curso aonde, na escola? 

 

CA - Na Escola de Saúde, na Escola de Saúde, é. Porque eu observei...nós observamos isso, muita 

gente fez curso de saúde pra obter título, pra melhorar o currículo e não usar como especialidade. 
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WH - Mas o Sr. não acha Dr. Celso que aí já nessa época, é uma questão até minha que eu queria 

lhe perguntar se o Sr. concorda ou não, já a visão da saúde pública já tinha mudado, ou seja já não 

era tanto a campanha que...que, já com uma nova visão do sanitarismo, que questionava até essa 

estrutura campanhista do Ministério? 

 

CA - Olha, nós..nós estamos conversando sobre uma época rica de infor...de...de...ocorre...de 

eventos importantes da saúde pública, foi aquele período de 1960 até 1970. Nesse período 

ocorreram coisas fantásticas, por exemplo, foi o período em que houve o maior número de 

congressos aqui (campainha), a Sociedade de Higiene era uma alavanca favorável a nós, nós 

usávamos a Sociedade de Higiene e de dois em dois anos no máximo três anos, se realizava um 

congresso de higiene brasileiro. Então nós fizemos congresso aonde? Em Recife, mais de um, em 

Fortaleza, no estado do Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, em toda parte a 

Sociedade de Higiene tava lá. Então, foi nesse período que (fala de pessoas no fundo) a Sociedade 

de Higiene assumiu a defesa dos médicos sanitaristas para que continuasse a ser pago a...a...o 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva, porque havia uma...uma...um amparo legal pra 

isso que era o Código Nacional de Saúde. Eu não me recordo agora o número do decreto, era 409-

A qualquer coisa assim, e mais...depois eu arranjo, eu tenho isso, eu tenho papéis sobre isso, é é 

fácil de ver, daqui a pouco eu vejo. Mas esse decreto, tá ouvindo, que foi uma das reivindicações, 

não era pra uma coisa pessoal, era pra,para a  profissão, era uma reivindicação da, da classe de, de 

médicos sanitaristas. Então a carreira de médico sanitarista tava ameaçada, né. E o DASP cortou 

totalmente essa possibilidade, foi uma luta pessoal da, uma luta específica da da Sociedade de 

Higiene que conseguiu a manutenção desse ... 

 

WH - Tempo integral. 

 

CA - ... regime de tempo integral para médico sanitarista. 

 

WH - Não, mas isso na década de 60, né? 

 

CA - Foi, 63 particularmente. 

 

WH - Isso foi em 63. Mas eu tava lhe perguntando no caso da SUCAM, que o Sr. tava falando do 

esvaziamento da SUCAM, desse trabalho que o Sr. apresentou na década de 70. 

 

CA - Ah, bom isso foi outro tempo (?). Isso, ah eu já apresentei isso... 

 

WH - E eu lhe perguntei se também esse esvaziamento, além da questão do..dos salários baixos, 

da evasão, se não havia na própria saúde pública uma mudança no que seria uma política de saúde, 

né. Que não fosse tanto no sentido de campanha, mas medicina preventiva como o Sr. falava, 

questão do saneamento, era isso que eu queria que o Sr. ... 

 

CA - Havia. Havia, exatamente, exatamente. E essa, essa mudança nós participamos ativamente 

nesse período por inspiração de Mário Magalhães, foi o grande idealizador dessa parte de 

desenvolvimento em saúde. Basta dizer que o Congresso Brasileiro de Higiene de 1962, qual era 

o tema? Era problemas médico-sociais de áreas subdesenvolvidas e outro desenvolvimento e 
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saúde. Era o tema, havi...havia uma...praticamente dois temas, né, era... que se estudou lá, a parte 

de desenvolvimento, oh, desenvolvimento não, de ... 

 

CF - Problemas. 

 

CA - Problemas médico-sociais em áreas subdesenvolvidas e a parte de desenvolvimento e saúde, 

aí então vinha a parte de alimentação, a parte de...de...de melhorias de..de habitacional, de 

saneamento básico, tudo isso. E com o que havia de melhor, tava lá o Pedro Borges que era um ... 

um dos homens que trabalhava com Josué de Castro, né, tava lá participando disso tudo, em 62, 

em Recife. O sucesso foi tão grande nesse, nesse de 62, que em 63 saiu a III Conferência Nacional 

de Saúde que tava morta há mais de dez anos, nunca mais tinha havido. 

 

WH - Que foi esse grupo também que movimentou. 

 

CA - Foi exatamente esse grupo e nesse grupo, nesse grupo saiu a municipalização da saúde. E o 

desenvolvimento, aí então foi quando se estabeleceu a nova política, alguns grupos, mas não todo, 

alguns elementos do SESP criticavam, achavam que devia dizer, nós dizíamos “desenvolvimento 

e saúde”, eles diziam “saúde e desenvolvimento” (risos), eu digo (?). Aí nessa época as lutas...as 

discussões eram tantas que recorreu como um rastilho uma frase “A saúde se compra não se 

impõe”, compra com quê? Com comida, com alimentação boa e com habitação e saneamento 

básico. A saúde se compra com essas duas coisas, com boa alimentação e com uma política 

habitacional em que haja o saneamento básico em primeiro lugar. Porque com isso quantas doenças 

i...iam desaparecer ou pelo menos minorar, não é isso mesmo? 

 

WH - Claro. Doença de Chagas já seria uma, né? 

 

CA - Ah, doença de Chagas já seria uma e continua do mesmo jeito ainda. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, o Sr. falou de pessoas que eram contrárias. Que grupos eram esses, o Sr. 

podia...porque a gente tem uma idéia, né, desse grupo que o Sr. falou, era o Mário Magalhães, era 

o Sr., eram algumas outras pessoas, né, que o Sr. podia situar melhor. Que grupos eram e quem 

era que estavam se opondo? 

 

CA - Nessa época eu tinha, eu tenho um amigo que era do SESP e ele era ferrenho da coisa da, da 

saúde em primeiro lugar, quando em determinada situação era preferível o desenvolvimento, 

porque o desenvolvimento arrasta a saúde, leva pra saúde. A saúde não, a saúde não, muitas vezes 

há uma confusão, esse negócio de dizer, a saúde as vezes melhora um pouco, mas não a saúde 

propriamente, melhora o estado sanitário. Em determinadas campanhas que naquela época 

realizavam, que melhora o estado sanitário, mas não melhora o estado de saúde. Porque a saúde 

não é só ausência de doença, como diz a OMS, né, a a saúde não é só ausência de doença, é também 

um estado de espírito, e... e... estado de bem estar físico e social. Então esse, esse, essa parte só 

pode ser obtida com desenvolvimento, sem desenvolvimento não há condição de chegar a uma 

melhoria realmente na saúde. A saúde, a saúde é comprada, a saúde tem que ser obtida com a o, 

elevação do padrão de vida da população, do poder aquisitivo da população. O o a população tendo 

melhor poder aquisitivo, certas campanhas podem ser até eliminadas, podem ser esquecidas, 

porque a própria população vai procurar certas melhorias que redundam na elevação da saúde. 
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WH - Agora quem era que o Sr. dizia que era o opositor ferrenho, que trabalhava no, no... com 

amigo seu? 

 

CA - Não era opositor ferrenho, mas sempre reagia, ah, o Villas Boas era um (risos) ah...o 

Villas...era danado. Ainda depois de muitos anos em conferências, em reuniões aqui, nós 

estávamos participando aqui numa, nem me lembro agora qual foi delas, em que ele chamou a 

atenção muito pra essa questão da saúde, que a saúde...Claro que o médico do grupo 

desenvolvimentista não abandona a saúde, de maneira nenhuma. Nós do grupo 

desenvolvimentista, nós apenas estabelecemos prioridades, têm determinadas atividades que 

podem ser melhoradas rapidamente, a curto prazo, mas outras não podem... 

 

WH - Quais, por exemplo? 

 

CA - Melhoramos rapidamente, quase que praticamente, é força de expressão dizer isso, 

instantaneamente, mas a curto prazo, bouba, tracoma, se se se eliminou como problema de saúde 

em pouco tempo, bouba e tracoma, não é. Agora, determinados problemas não são...não sai. Há 

um remédio que é muito bom pra filária, tuperasina, mas como é que nós vamos acabar com a 

filária ss... dando remédio só à população, que é o reservatório natural, quando existe o vetor 

ah...de oito em oito dias com... saindo uma revoada de mosquito lá em Recife, em Belém, são os 

grandes focos, né? Então, só há um meio, é o saneamento. Aí é o saneamento, já é o, não é o 

saneamento da casa propriamente, aí já é o saneamento do ambiente, seria a retificação de valas, 

é... melhorias, aterros de alagados, não é, então, canais é... que tenham...sejam protegidos para a a 

água não haver remansos. 

 

WH - Claro, pra água não ficar parada, né? 

 

CA - Então, essa parte de água, de aterro, de...de...de drenagem, isso é importante para um 

problema como filária. Eu tô dando um exemplo bem próximo assim de Recife, de Belém, como 

houve lá em Santa Catarina, lá em...que era um pequeno foco também. Mas, tem outras, tem outras 

é... endemias que não tem meios de se acabar puramente com tratamento, esquistossomose, apesar 

de se ter conseguido uma coisa fantástica, uma façanha enorme que foi a melhoria da terapêutica, 

a evolução pra chegar à (oxamiquine?), né, que representa um avanço extraordinário. Mas mesmo 

assim não acaba definitivamente com o foco de esquistossomose. O que acaba com a 

esquistossomose é o saneamento básico. Aí não tem condição, da mesma maneira o que acaba com 

a, com a doença de Chagas é a melhoria da habitação, é uma política habitacional, porque aí vamos 

evitar a aplicação de inseticidas, que além de caro, perigoso vai estragar a ecologia, vai.. vai.. vai 

trazer consequências, né, e se você tem uma casa rebocada, você não tem triatoma, não é? Então 

essa é um dos exemplos e mais, se a casa continua como está e está..., e em vez de ser quatro ou 

seis milhões de casas, são dez milhões ou doze milhões atualmente no interior. Mas vamos dizer 

que nessa área não seja toda de de da doença de Chagas, de, que tenha triatoma, mas se uma parte 

dela tem, que é exatamente a zona de Minas, de Goiás, não é, eu já não falo São Paulo porque têm 

os recursos muito maiores e eles lutam muito bem contra isso, mas, Rio Grande do Sul que também 

tem Chagas. Então essa área continuará a mandar elementos infectados com o tripanosoma, 

elementos que migram da zona rural pra procurar emprego na zona urbana e encontrando as 

dificuldades que nós todos conhecemos de, de deficiência de emprego na zona urbana, eles vendem 
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sangue. E por mais, por mais rigoroso que seja a triagem dos doadores, dos elementos que queiram, 

que queiram vender sangue. Que isso é um comércio, ainda é um comércio, o doador de sangue 

espontâneo sem receber uma paga, um recurso ainda é muito pouco. Então há muito, há muito...é... 

serviço de sangue, há muito serviço de transfusão de sangue que compra sangue. Compra, por 

debaixo do pano, mas compra. Agora, nesse meio tempo você pode ver que entra um doador com 

triato... com tripanosoma e nós tamos transmitindo doença de Chagas, através... de homem a 

homem e não por barbeiro. 

 

CF - Dr. Celso deixa eu te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho à III Conferência Nacional 

de Saúde, essa, essas disputas, quer dizer, essas visões diferentes, um grupo priorizando a saúde e 

um grupo priorizando mais o desenvolvimento que levaria por consequência a melhoria das 

condições de saúde. Essas discussões apareceram muito lá na Conferência Nacional de Saúde? 

 

CA - Apareceram. Apareceram mas sempre a gente, nós dizendo o o sanitarista desenvolvimentista 

não cruza os braços não, não cruza os braços, pelo contrário, ele apenas estabelece prioridades e 

diz “essa endemia vai levar muito tempo porque não há condição de se, de se controlar ou de se 

erradi...” erradicar é uma palavra que não se deve nem usar, porque é muito difícil a erradicação 

de doenças, só determinados casos, como foi por exemplo a varíola, porque aí é um caso todo 

especial, mas a... os desenvolvimentistas realizaram e continuam realizando também ... trabalhos. 

 

CF - Os técnicos do SESP participavam das Conferências Nacionais de Saúde? 

 

CA - Participavam. Não... todos nós participávamos e tivemos muitas, muitas...é... 

 

WH - Discussão. 

 

CA - Discussões para...nesse sentido. Também, querem ver uma das coisas curiosa... O SESP 

sempre teve recursos muito bons, não é. E, se não me falha a memória, houve um ano aí que nós 

participamos de uma reunião em Brasília em que o SESP estava pleiteando uma verba maior 

porque pretendia fazer um trabalho também sobre Chagas, na parte de melhoria da habitação. E 

isso chegou até a interessar aquele médico brasileiro que está, eu não sei se ainda continua hoje, 

aquele...médico piauiense que é o chefe de... presidente da Repartição Sanitária Panamericana, 

agora tô... 

 

WH - Ah, Carlile. 

 

CA - Carlile. Carlile. 

 

WH - Guerra Macedo. 

 

CA - É, Guerra Macedo. Pois bem, eu tava nessa reunião, numa das reuniões com Carlile, eles 

tavam interessadíssimos em jogar recursos, foram duas vezes em que eu fui contrário à Sanitária 

Panamericana, jogar recursos pra Chagas. Eles queriam oferecer recursos através do Banco 

Mundial, era um negócio vultoso. Eu aí disse “Olha, se você conseguir isso, você não tá 

conseguindo um grande benefício pra nós, vai contribuir pra uma das maiores dificuldades, não 

temos condição de usar esse dinheiro todo”. Usar mal é pior do que ter pouco dinheiro, você com 
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pouco dinheiro aplica melhor do que tendo muito dinheiro, muitos recursos e não pode...não tem 

estrutura pra pra aplicar bem esse dinheiro. 

 

WH - Não tem estrutura como, Dr. Celso? 

 

CA - Não tinha gente, não tinha projeto, não é. Agora de repente assim de supetão aparecer uma 

verba vultuosíssima pra aplicar, o que que acontece? Vem exatamente aquela, aquela maluquice 

de querer gastar o dinheiro a todo pano, não pode. 

 

CF - Isso foi antes daquele plano de trabalho que o Sr. elaborou de...de...Isso foi antes? Daquela 

proposta, daqueles cursos? 

 

CA - Era antes, antes. Exato. Aquele já foi antes. Esse, aquele plano foi, eu apliquei antes. Aquilo 

foi antes. Aquele plano de... aquele foi de 74 a 80. Aquele plano era um plano de oito anos, né. 74, 

75, 6, 7, 8, 9, 80. Eram sete a oito anos de aplicação. Foi com Mário Lemos. 

 

WH - Que plano era esse, gente? Que plano é o...o...de Chagas. Isso. 

 

CA - Hein? O plano da campanha de Chagas, não era, era controle da campanha de Chagas, a 

princípio destreatomização e depois vigilância entomológica, vigilância é...é... eee...estimular nas 

áreas críticas, nas áreas mais importantes a melhoria da habitação.  

 

WH - Hum, hum. E esse outro plano é posterior. 

 

CA - Esse plano é que não se realizou. Não, não foi ... 

 

WH - Que era da Organização...? 

 

CA - Não, esse plano era nosso aqui do DNERu, era da SUCAM, era da SUCAM. 

 

CF - Essa proposta de recursos do Banco Mundial (?) foi antes do Sr. elaborar esse plano? 

 

CA - Essa, essa, eu não me lembro bem, eu sei que foi numa reunião nessa rua Anfilóquio...há 

uma Sociedade aí de...ah...ah...Sociedade de Desenvolvimento da Ciência, qualquer coisa assim. 

 

WH - Ah...Para o Progresso da Ciência, SBH, SBPC. 

 

CA - É, eu sei que eu estava lá nessa reunião no plenário e então Macedo tava lá e aí fiz a seguinte 

pergunta... 

 

WH - Ele já era...já era diretor da Organização Mun...? 

 

CA - Já. Já, já, então eu digo esses recursos têm que ser muito bem aplicados, muitos recursos é 

um perigo, porque eles não vão ser bem aplicados, eles serão dissipados aí a torto e a direito, vai 

haver muita viagem, vai haver muito turismo e outra coisa quando vem recursos de fora, vem, 
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digamos assim, cem milhões de dólares, é... trinta a quarenta milhões é pra viagens dos 

estrangeiros virem aqui, não é, e então aqueles outros. 

 

 

Fita 20 – Lado A 

 

 

WH - Dr. Celso, o Sr. tava contando desse grupo de sanitaristas desenvolvimentistas, mas eu 

insisto, eu queria que o Sr. me me dissesse melhor quem eram as pessoas que faziam parte desse 

grupo, quem eram os outros grupos que discutiam, ... o grupo que ... 

 

CA - Bom... o grupo que defendia mais saúde e depois desenvolvimento, achando que a saúde 

era ... era o grupo do SESP, era Brito Bastos que era muito meu amigo, era ...o o Aldo Villas Boas, 

não é, o grupo do SESP que defendia isso. 

 

WH - Ernani Braga. 

 

CA - Ernani. Agora, o grupo que achava que o desenvolvimento é imprescindível para que haja ... 

haja uma ... a solução dos problemas de saúde venha realmente ... era o grupo do Mário, era o 

grupo da Sociedade de Higiene. 

 

WH - Que foi da Sociedade de Higiene só em 63, né? 

 

CA - Não, mas a Sociedade de Higiene veio dominada por esse grupo muito tempo. Nós estávamos 

há muito tempo na Sociedade de Higiene. Eu estava, em 63 eu estava como vice-presidente e 

fiquei, antes disso já era do Conselho e fiquei a vida toda lá. Agora, ainda hoje estou lá e aqui, o o 

Conselho, ainda estou lá no Conselho da Sociedade de Higiene. Apenas eu queria dizer o seguinte, 

que o período áureo da saúde pública na, na questão das endemias foi exatamente o período de 

depois da criação dos serviços nacionais em 41, a criação do DNERu, não é e que veio até 70. Por 

que eu digo áureo? Porque era o período em que havia maior volume de trabalho, onde as 

realizações eram freqüentes, sucessivas, porque se reflete isso nas publicações, basta que se vá 

compulsar a coleção das Revistas de Malariologia e Doenças Tropicais pra ver o volume e a 

qualidade dos trabalhos publicados naquela época. Depois de certo tempo essa Revista que era 

uma revista que saía de três em três, eram quatro, quatro volumes por ano, de três em três meses 

saía um volume. Hoje eu não vejo, nem recebo mais, passou a a ser anual, até mesmo os relatórios 

do DNERu, que cada relatório anual era um volume com informações detalhadas com mapas, com 

organogramas, com uma uma, muito bonita a apresentação gráfica inclusive e a documentação 

estatística perfeita, hoje eu não vejo, eu não recebo também os relatórios anuais. Então, houve 

uma...agora, por que essa queda? Eu atribuo a isso, ao esvaziamento dos sanitaristas de ... 

idealistas, vamos dizer assim, né, os que tinham realmente aquele ideal de realizar determinadas 

metas na saúde pública, não é. Então houve essa... Depois houve uma enxurrada de ministros, 

houve umas modificações na administração. Então minguou muito o grupo (CHIM?), que era o 

grupo de epidemiologistas, de sanitaristas e de pesquisa também, a pesquisa caiu também; que 

antes nós tínhamos esses esses quatro centros de pesquisa, Ageu Magalhães em Recife, Gonçalo 

Muniz na Bahia, aqui, lá na em Belo Horizonte no (Hachur?) ... 
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WH - O INERu também, né? 

 

CA - É o INERu, o Instituto, Instituto de Endemias Rurais. 

 

WH - Que eram esses centros. 

 

CA - A última atividade que eu tive no Instituto foi exatamente na época do Mário Lemos, eu 

fiquei como diretor do Instituto durante um...cerca de quatro anos. Era do Instituto e ao mesmo 

tempo do conselho da... da FIOCRUZ, né. 

 

CF - Da ENSP, da Escola de Saúde Pública? 

 

CA - Não, não, do conselho da FIOCRUZ. 

 

WH - Em 74? 

 

CA - Eu tive lá durante um período, do Conselho da FIOCRUZ. Depois também estive na ENSP 

durante um período, mas aliás, vocês quando começaram essa entrevista, queria saber como foi o 

negócio de eu passar pra ENSP, naquela época em 61. 

 

CF - É isso a gente vai chegar. Você quer perguntar mais alguma coisa, Wanda, especificamente 

sobre isso? Você falou que tinha umas perguntas antes de... 

 

WH - Não, sobre a SUDENE e todo esse grupo desenvolvimentista... 

 

CF - Eu queria só mais uma pergunta, Dr. Celso, pra eu não consegui entender, pra gente fechar 

essa questão dessas duas visões sobre saúde pública. O Sr. acha que a prática das campanhas 

desenvolvidas pelo DNERu, tá, essa idéia que orientava essa prática, ela era adequada, ela era 

conciliatória com essa proposta desenvolvimentista, dos médicos desenvolvimentistas? 

 

CA - Era, era essas campanhas não podiam nunca ser própr...é... relegadas a segundo plano. Pelo 

contrário, eram tão agudos os problemas que essas campanhas era uma imposição, era um 

imperativo da saúde pública se realizar essas campanhas. Elas nasceram como um imperativo, era 

um sofrimento ao povo porque havia muita doença naquela época, a bouba era um problema de 

saúde pública, a prevaleça da bouba era muito alta e uma doença que mutila, que levava a muita 

gente a ficar incapacitada pro trabalho. A questão do tracoma também, havia muita cegueira, a 

cegueira total e a cegueira parcial, como diz a... como definiu a OMS, a cegueira economicamente 

cego, é o indivíduo que apenas tem uma visão tão pequena que não dá pra realizar nenhum trabalho 

econômico, não pode trabalhar e não pode... 

 

CF - Esses, esse, então esse grupo de médicos desenvolvimentistas, eles defendiam essa prática 

das campanhas. 

 

CA - Esse grupo...sim...Esse...Quando começou isso nem havia ainda esse grupo, não havia ainda 

porque essa questão do grupo desenvolvimentista partiu de 62. 
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WH - Aí é que ele se mostra... 

 

CA - Aí é que ele se explodiu em 62 com o Congresso de Recife. 

 

CF - Mas isso, mas as campanhas continuaram? 

 

CA - Continuaram, mas não podiam deixar de continuar. 

 

CF - Essas idéias não interferiram nas práticas das campanhas? 

 

CA - Não de maneira nenhuma, não se podia parar uma campanha esperando o desenvolvimento, 

de maneira nenhuma. 

 

CF - Não, mas essas idéias podiam interferir na prática das campanhas, não interferiram, elas 

continuam a mesma coisa? 

 

CA - De maneira nenhuma. As campanhas, pelo contrário, sempre foram estimuladas, agora, 

apenas os os médicos que trabalhavam, os sanitaristas que trabalhavam em determinadas 

campanhas como por exemplo esquistossomose, eles não podiam esperar mais do que aquilo que 

os recursos de terapêutica ofereciam. O tratamento não resolve o problema da esquistossomose, 

resolve o problema individual, mas o coletivo não resolve. 

 

WH - Quer dizer, isso era consciente desse grupo. 

 

CA - Claro, não resolve. Olhe, durante um período, já na SUCAM, foi realizado um trabalho 

específico chamado Plano...é o PECE, Plano...é o Programa...Programa Especial de Controle da 

Esquistossomose, Programa Especial de Controle da Esquistossomose, é o PECE. Esse programa, 

eu acompanhei esse programa com muito interesse porque eu já, eu vinha fazendo paralelamente 

outro trabalho, que era junto ao, na Bahia, junto ao grupo do Aloisio Prata; e começamos com 

aquele lado do Tapajós, aquele, aquela ida ao Tapajós foi um foco isolado. Muito bem, então, 

PECE, esse programa escolheu uma cidade, a cidade de Touros, que foi um dos mais antigos focos 

de esquistossomose desvendados, mais antigos não, sob o ponto de vista do esclarecimento, foi 

Adolfo Lutz antigo que estudando os moluscos, estudou os caramujos e descobriu uma colônia 

enorme de (grablato?), em Touros. 

 

CF - Lá no Rio Grande do Norte? 

 

CA - Lá no Rio Grande do Norte. 

 

CF - No norte do Rio Grande do Norte. 

 

CA - É. Havia tanta esquistossomose lá que o nome, até chamavam lá a lagoa da Coceira, porque 

o pessoal tinha, tomava banho e depois tinha prurido, porque a larva quando entra em alguns casos 

determina um certo prurido. Muito bem, então, escolheram Touros, por que? Pela alta prevalência 

da doença no homem, né, e pela infestação violenta de glablatos, que é um dos maiores 

transmissores. E realizava o trabalho de tratamento em massa usando oxaniquine. Foram feitos 



 
 

335 

 

vários tratamentos em massa absolutamente controlados, muito bem controlados com exames de 

fezes de, de amostras da população tratada, amostras da população tratada e depois de, isso tá até 

publicado num trabalho que, naquele livro que...sobre história, tem os resultados desse, dessa, 

desse trabalho. Pois bem, no fim de tudo a conclusão foi a seguinte não erradica, de maneira 

nenhuma, porque depois de ciclos de tratamento ainda assim havia uma porcentagem de pessoas 

que pessoas que ainda continuavam eliminando ovo de esquistossoma. Ora, se tem ovo de 

esquistossoma sendo eliminado e se abandona tudo, vai, vai, vai voltar o foco de transmissão, 

porque o caramujo tá lá. Então ficou recomendado o seguinte, é muito útil o tratamento coletivo 

com oxaniquine mas não prescinde do tratamento do combate ao caramujo transmissor e das obras 

de saneamento e, finalmente, educação sanitária, pra população estar conscientizada e participar 

ativamente da luta contra a esquistossomose conscientemente. Muito bem. Ora se depois de um 

trabalho como esse que fez o programa do PECE, que foi um programa muito bem é... 

acompanhado, com numerosos exames, concluiu isso ... ... que nós vamos para o saneamento 

básico que gera aquela antiga idéia. Bom, além disso se descobriu um outro...se descobriu não, se 

se escolheu uma outra área para fazer o tratamento da esquistossomose, aí com um critério 

epidemiológico, antes foi feito em Touros onde o transmissor era glablatos, o o (?) transmissor era 

o glablatos. E em Pernambuco o chefe desse programa que foi Sólon Camargo, escolheu uma 

localidade perto de Palmares, onde havia um serviço d’água, onde havia um centro de de hospitalar 

do SESP, um hospital do SESP muito bom. Muito bem, então eles escolheram um lugar próximo 

lá em Palmares, Santo Antônio das Trempes. Lá a esquistossomose é transmitida pelo... por um 

outro transmissor, um outro molusco, é o (estramine?). Pois bem, fizeram as experiências e os 

resultados foram os mesmos. Então, nós temos isso, que nos render a isso, o tratamento é útil 

porque diminue a carga de ovos na, na, no chão pra ir poluir o caramujo, porque lá não tem 

saneamento, então as fezes são jogadas à toa em fossas negras ou então o indivíduo faz, defeca à 

toa nas áreas de trabalho de de da zona canavieira. Então essa transmissão, essa poluição continua. 

E a maneira de minorar essa carga de ovos contaminando o caramujo é exatamente estabelecendo 

nas áreas das açucareiras, da indústria açucareira de Pernambuco e Alagoas uns conjuntos 

habitacionais, que aí já pega tudo, não só esquistossomose como outras parasitoses. 

 

WH - É aí é uma política habitacional que... 

 

CA - É uma política habitacional... 

 

WH - Melhora não só qualidade de vida, como condições de saúde... 

 

CA - Aí pega para esquistossomose, para ancilostomo, para a questão de Chagas também, não é, 

então... 

 

WH - A gente tá lhe perguntando essas coisas, Dr. Celso, porque a gente tem contato com a 

literatura sobre saúde pública e é algumas interpretações, né, que colocam justamente essa questão 

de como a visão desenvolvimentista, né, é a opinião de alguns autores, né, a gente até queria ouvir 

sua opinião pra... enfim, ter outra versão, né. Como essa linha desenvolvimentista esvazia a saúde 

pública, né, porque acaba que se luta pela habitação, água e se deixa a saúde de lado, né, que era 

o que o Sr. tava dizendo que muito pelo contrário, né. 
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CA - Mas isso, isso é uma coisa meio distorcida, porque quem luta por água, por melhoria da 

habitação, tá lutando pela saúde. É exatamente o contrário, é o grande remédio pra, pra saúde 

pública é o saneamento. Você vê agora mesmo a invasão de cólera no Brasil, um fracasso total e 

fica todo mundo alvoroçado, na última hora a distribuir hipoclorito pra pra diminuir a a 

disseminação do germe do do vibrião na nas imediações de um foco de cólera. Por que? Esse foco 

de cólera era porque não tem saneamento básico. Se houvesse saneamento básico nas nossas 

favelas aqui, não havia esse risco. Quem luta por saneamento básico tá lutando pela saúde. 

 

WH - Hum, hum. Claro, sem dúvida. E eu queria lhe perguntar mais uma coisa, né, que aí é uma... 

que a gente tá falando sobre visão de saúde, né, e pouco mais posterior a esse período, né, a gente 

já tem uma visão mais politizada da saúde pública no sentido de que as pessoas se envolvem 

também em política, né. O Sr. não acha que tem aí é uma... interpretando assim historicamente, é 

uma linha assim, se é necessário mudar é... as condições sanitárias é necessário mudar a política, 

é necessário transformar a sociedade e daí o sanitarista se engajando nessa luta política, o Sr. não 

acha que é nesse caminho? 

 

CA - O caminho é o sanitarista atrair o político e conscientizar o político para as necessidades da 

saúde pública, para as nossas prioridades. É preciso que haja maior intercâmbio, que haja maior 

discussão entre o político que vai estabelecer com as verbas, que vai lutar pelas verbas e que vai 

lutar pelos projetos com os sanitaristas. Então, uma das coisas importantes na saúde pública é 

exatamente essa a... atuação que eu acho que agora tava caindo. Uma das coisas que eu lamento, 

por exemplo, a Sociedade Brasileira de Higiene era um órgão que podia estar atuante, não é, 

publicando, chamando atenção dos problemas, mas não pode, ela tá se esvairado, tá se esgotando, 

a Sociedade Brasileira de Higiene, por que? O se...o principal elemento que ajudava a saúde 

pública era o próprio Ministério da Saúde, que tinha interesse e naquela época também a turma 

era...o grupo era todo muito mais novo, né, e todos atuavam. Hoje eu vejo uma uma fuga, não vai 

ninguém à Sociedade, você vê há quantos anos que não há um Congresso Brasileiro de Higiene? 

Há mais de quinze anos e, no entanto, nós tivemos um período que de dois em dois, três em três 

anos havia um congresso, não é. E a participação do DNERu e dos dis... era fantástica, muito boa, 

do SESP, não é, era muito boa. Então esses serviços participavam desses Congressos, né, 

congressos muito importantes e eram estudados os temas de maior atualidade, os problemas mais 

agudos, problemas de maior importância e que exigiam uma uma visão e uma atuação enérgica da 

parte do Ministério da Saúde era o tema escolhido pela Sociedade Brasileira de Higiene. Então 

eram temas gerais e nacionais, temas regionais também, né. E hoje eu já não vejo isso, quer dizer, 

houve uma um enfraquecimento... 

 

WH - Por que o Sr. acha que é? Por causa de que que houve esse enfraquecimento? 

 

CA - Bom, no caso aqui do Rio de Janeiro foi a mudança da capital lá pra Brasília e em Brasília 

não vejo um grupo fazendo aquilo que nós fazíamos na década de 50, 60 até 70. Não dá, eu acho 

pouca a atividade, a atuação do grupo que está lá em Brasília. Ainda bem que de vez em quando 

surge uma uma Conferência Nacional de Saúde, não é. Alguns ele..., alguns elementos promovem 

essas, essa...e o Ministério tem interesse. Hoje os Congressos Nacionais, os Congressos Brasileiros 

de Higiene foram transformados nas Conferências Nacional de Saúde, é o que tá funcionando, é o 

que tá aparecendo agora, são as Conferências Nacionais de Saúde. 
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WH - Dr. Celso, eu vou lhe fazer uma pergunta que pode ser que eu eu ... eu não teja falando o 

correto, mas existe uma versão de que um grupo mais novo teria tentado se filiar à SBH. O Sr. 

conhece essa história? 

 

CA - Não, eu acho é o seguinte é que a... 

 

WH - Já na década de 70, oi... meados da década de 70, final da década de 70. O Sr. conhece essa 

história, essa...? 

 

CA - Não. Eu conheço é o seguinte, sempre houve um grupo que não simpatizava com o grupo 

que estava lá na Sociedade de Higiene. Isso, isso toda vida houve. 

 

WH - Quem, que grupo? Eu não tô entendendo. 

 

CA - O grupo, eu vou citar nomes, por exemplo, eu tenho um colega que é engenheiro sanitarista, 

Luiz Romero. Luiz é contra a Sociedade de Higiene porque achava que o direto...o presidente não 

realizava aquilo que deveria realizar, né. Mas acontece o seguinte, os que criticavam a Sociedade 

de Higiene, nunca foram lá. Aí foi quando eu digo, como é que se pode criticar e acabar com a 

Sociedade sem participar das reuniões e ir lá? Esses que criticam não vão lá. Então essa Sociedade 

se mantém com um grupo velho que tá lá, bem ou mal agüenta a Sociedade pagando aquela mísera 

contribuição pra pagar só a sala, o aluguel da ..., aliás a sala é particular, é nossa, é propriedade, 

né. Mas pra pagar o selo da correspondência e o Nilson Guimarães, bem ou mal, ele vem se 

revezando na presidência, a Silvia Hasselman ela também já participou, fez tudo pra eu ser, eu não 

vou porque eu não gosto dessa coisa de aparecer, eu fico como vice, eu sou como no teatro tem os 

atores que gostam de fazer todas aquelas encenações, aquela beleza de apresentação, o meu lugar 

é no ponto, é debaixo daquela caixinha pra resolver certas situações nas emergências perigosas. 

 

WH - O problema é que hoje não existe mais esse ponto...(risos) no teatro. 

 

CA - Eu não gosto, eu não gosto de participar, eu tenho horror ao spotlight, eu prefiro trabalhar 

ajudando, eu ajudo os outros, mas eu depender da ajuda dos outros, não. Eu dou a minha ajuda 

espontânea, mas não quero depender da ajuda dos outros. Então, a situação é essa, agora mesmo 

ele queria que eu fosse presidente, eu digo não, eu vou ser vice-presidente. 

 

WH - Mas eu tinha lhe perguntado Dr. Celso, o Sr. sabe desse, desse episódio de um grupo jovem 

tentando se filiar a SBH? 

 

CA - Não, eu não...não me chegou a notícia de grupo, se fosse um grupo jovem eu ia aplaudir, 

porque... nós precisamos de um grupo jovem mesmo pra pra manter a Sociedade porque depois 

que essa minha geração acabar, morrer porque falta pouco, acaba a Sociedade, vai acabar. 

 

WH - Quer dizer, o Sr. acha que não houve nenhuma tentativa de novos sanitaristas de... 

 

CA - É, é aquilo que eu digo, o Nilson é que tá sustentando, tá tá... a vida da Sociedade depende 

do esforço do Nilson. 
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WH - É, claro. 

 

CA - A mandar pequenas informações, informações técnicas ele manda pelo correio, publicações 

que chegam lá, poucas que chegam e que distribui aos colegas, não é. Mas não teve mais condição 

de fazer um congresso, a mais de dez, quinze anos, eu acho, que não se faz um congresso de 

higiene, não é. Então, se você olhar a ficha dos sócios lá, os que estão contribuindo são todos 

maiores de 75 anos, (riso), 80. 

 

WH - O Ministério, o Sr. disse que o Ministério retirou o apoio da SBH, que época foi isso? 

 

CA - Ah retirou. Na época do Rocha Lagoa a Sociedade tinha o o apoio, inclusive era dada na rua 

Álvaro Alvim uma sala, por que? Porque a contrapartida era muito boa, a Sociedade projetava o 

Ministério através de reuniões, atraindo conferencistas, fazendo cursos, tudo isso existiu. 

 

WH - É, sempre houve uma interação grande, né. 

 

CA - Pois é. Rocha Lagoa cortou, ele foi pra rua das Marrecas, uma uma um amontoado, todo o 

acêrvo, o acêrvo que eu digo é o seguinte, é a biblioteca, os livros, as revistas, uns poucos móveis 

e uma, uma ou duas máquinas de datilografia. Pois bem, tudo isso foi amontoado na rua das 

Marrecas num, num lugarzinho lá que eu... numa sala que eles conseguiram lá. Então a Sociedade 

com os recursos remanescentes de um dos últimos, foi o último talvez em São Paulo, congresso, 

comprou uma sala num edifício que hoje, alí onde tem o antigo Correio da Manhã, como é o nome 

daquele edifício? 

 

WH - Alí na Rio Branco, né? 

 

CA - É, Marques do Herval, alí, esquina de Marques do Herval com Rio Branco. 

 

WH - Isso. 

 

CA - Então, compramos alí uma salinha, a é ...18 é...1818, lá em cima. E então nessa sala está a 

Sociedade de Higiene. 

 

WH - E o Sr. sabe por que o Rocha Lagoa retirou o apoio da... pra SBH, nessa época? 

 

CA - Não tenho a menor idéia. Porque ele...ele tirou o apoio pra outras coisas importantíssimas 

em Manguinhos, quanto mais uma sociedade de higiene que ele achava que devia acabar (risos). 

Eu sei é que saiu esse apoio e nós fomos pra lá, hoje o Nilson continua firme lá na Sociedade. Eu 

até espero que vocês façam uma entrevista com o Nilson que aquilo é um poço de informação, ele 

sabe tudo sobre o DNS, porque eu tô conversando só sobre o DNERu e o antigo Serviço de Peste, 

mas ele trabalhava por fora, ele trabalhava pelo DNS, pela Divisão de Organização Sanitária, foi 

de lá, de modo que ele tem muita informação na cabeça e ele tem uma boa memória, lhe garanto 

que será um bom, uma boa idéia essa de tirar, do Nilson informações sobre a história da Sociedade 

Brasileira de Higiene. 

 

WH - A gente vai fazer. A gente vai entrevistá-lo, sem dúvida. 
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CF - Bom, vamo entrar na questão da ENSP? 

 

CA - Vamo entrar agora no... 

 

WH - Não sei, eu...eu...eu... a gente tava falando da SUDENE, né, e o Sr. tava... contou mais ou 

menos como é que foi, a gente saiu pra essa parte toda, né, do desenvolvimentismo e eu, ficou uma 

questão que o Sr. tava me... nos falando antes da gente começar a entrevista, né, sobre a sua 

passagem nos inquéritos, né, quando o Sr. voltou... ...pro DNERu... 

 

CA - Ah, quando eu voltei da SUDENE a chamado do Amilcar Viana Martins, eu fiquei como 

assessor, eu não quiz entrar na parte de administração, fiquei como assessor técnico do Amilcar 

Viana Martins. Foi nessa ocasião...segunda quinzena de dezembro que ele me nomeou presidente 

da Comissão de Inquérito para apurar irregularidades na compra de material permanente, porque 

lá ele estabeleceu três, três comissões para inquérito administrativo. Uma, essa minha, foi material 

permanente, outra de material de consumo, uma terceira para analisar irregularidades na, de 

contrato de construção de serviço d’água nos, nos Estados, nos municípios; vários municípios, de 

Minas Gerais estavam sendo construídos serviços d’água pelo DNERu, então ele fez...Agora 

destas... 

 

WH - O Sr. sabe quem chefiou aquelas outras duas ... comissões? 

 

CA - Aquelas outras duas...eu não me lembro, sabe. Porque olha eu me lembro da minha e não 

esqueço nunca porque foi uma trabalheira incrível, foram três meses e meio de trabalho para 

analisar centenas, talvez mais de milhares de processos com faturas, não é. E, agora o que eu sei é 

que foi a única que houve punição... 

 

WH - Agora, essa era, essa era uma prática freqüente, Dr. Celso, sair um diretor e entrava outro e 

se fazia um inquérito sobre a gestão anterior ou era uma coisa... particular no caso do Pinotti que...? 

 

CA - Não, não...não. Aí não. Esse inquérito foi feito porque havia rumores de irregularidades 

graves e então o Amilcar fez uma sindicância, isso chegou aos ouvidos do Presidente Juscelino 

Kubitschek e então Juscelino que era amigo, conhecido ou eu acho, colega de turma do Amilcar, 

ele era diretor de Manguinhos, botou lá como diretor do DNERu e então ele fez uma sindicância, 

logo que verificou que havia realmente graves indícios, aí estabeleceu uma, uma ... 

 

WH - Aí estabeleceu o inquérito. 

 

CA - Uma comissão administrativa para funcionar e foi nessa que eu entrei na parte de de material 

permanente. Agora... 

 

WH - E o Sr. já conhecia o Amilcar, já tinha trabalhado junto com o Dr. Amilcar? 

 

CA - Eu? 

 

WH - É. 
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CA - Não. Apenas conhecia ele, visitava, sabia, tinha contato quando ele ia a diretoria, lá em 

Manguinhos, mas subordinado, realizar trabalho diretamente com ele ainda não tinha tido ainda. 

Agora, essa comissão nossa foi até março de de 61. 

 

 

Fita 20 – Lado B 

 

 

CA - Continuando. É... 

 

WH - O Sr. dizia que entregou o relatório pro Ministério e... 

 

CA - Eu entreguei o relatório do inquérito e foi levado à presidência da república, não é, então...os 

os assessores jurídicos analisaram e enquadraram nas penas, nas penalidades proposta demissão a 

bem do serviço público de três...dois diretores e um chefe de almoxarifado. Agora, foi o único que 

que saiu com esse resultado, os outros inquéritos não houve punição maior. Agora, depois disso... 

 

WH - O Sr. tava dizendo que o Sr. sofreu por causa desse inquérito? 

 

CA - Bom, eu sofri no futuro, porque remanescentes daquela, daquela organização,...eu tive 

seguramente a certeza de que aproveitaram em 64 pra ver se me destruíam. Isso eu tenho certeza 

porque... 

 

WH - Remanescentes, ou seja, colegas do Pinotti ou do grupo do Pinotti? 

 

CA - Exatamente, do grupo daquela época, é, daquela época. Os que estavam naquela época foram 

os que me denunciaram no, em 64, aproveitaram pra me denunciar em 64. Eu nem gosto de entrar 

nesse assunto, mas posso dar uma ligeira informação. 

 

WH - Por favor. 

 

CA - Em 61 entra o Catete Pinheiro com o Jânio Quadros presidente, então por indicação...porque 

Catete era um político, não me conhecia, nunca tinha me visto, não sabia nem... quem me indicou 

para ser diretor do DNERu foi Bichat Rodrigues de Almeida, que era velho conhecido meu, amigo 

do tempo de saúde pública e tudo, ele era do DNS, foi da Divisão de Organização Sanitária e tal. 

Então, eu aceitei. ... ... Em fevereiro, de fevereiro até março ocorreram várias reuniões e havia uma 

preocupação maior do Catete com a questão da malária que tinha passado para Programa de 

Erradicação. Quem estava realizando isso, estudando isso e que fez toda a implantação desse 

programa foi Fernando Bustamante, que era um malariologista de primeira grandeza. 

 

WH - Que era um grupo de trabalho... 

 

CA - Ele, ele era o chefe da campanha e então ele passou a ser chefe do Programa de Erradicação, 

que era a parte de controle, era a erradicação. Então, ele estabelecia prioridades e começou pelo 

nordeste, começou a preparar pessoal, contratar elementos, treinar e fazer a parte logística, 
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estabelecer a o que necessitava em bombas, bombas (hodson?), aliás essas bombas eram até 

fornecidas pelo Ponto IV, pela Repartição Sanitária Panamericana, como também a pasta de o...o 

DDT, né, naquela época era o DDT que se fazia. Pois bem, então ele tava preparando tudo isso 

quando ocorreu um fato estranho na epidemiologia da malária, na zona amazônica se trabalha... se 

tentava fazer o controle da malária com sal cloroquinado, isso desde a época do (Hachur?). Mas 

nesse ano, exatamente no ano anterior, no fim de sesse...no ano de sessenta, veio uma cepa de 

(falsípede?) da Colômbia, invadiu o oeste da Amazônia, pegou o Acre e Rondônia. E ocorreu um 

surto violentíssimo de malária, malária maligna porque a cepa de falsíparo, falsíparo é maligno, 

mata mesmo e... precisa dar é o quinino, sulfato de quinino mesmo pra, em tempo oportuno, 

precocemente pra evitar que morra. E morreu muita gente nessa época, foi um verdadeiro 

escândalo. E juntou isso com a idéia de que o sal cloroquinado faria ou não o controle da malária. 

Catete Pinheiro programou uma reunião, eu era diretor do DNERu tinha sido chamado...aceitei ser 

diretor do DNERu, então chamei o Bustamante. Bustamante então me esclareceu o seguinte, 

primeiro ele estava já de saída porque sabia que o Catete Pinheiro não ia permanecer com ele na 

campanha de erradicação da malária. E ele já estava preocupado com isso e estava cojitando de 

sair, então numa primeira reunião o Catete determinou que ele fizesse um relatório e levasse numa 

segunda reunião que era a curto prazo, talvez numa diferença de uma semana, se eu não me engano. 

Mas nesse meio tempo ele não teve elementos bastantes para apresentar um relatório conclusivo 

porque dependia de resultados de laboratório, dependia de uma série de coisas, então, ele resolveu 

fazer o seguinte, disse “eu vou fazer uma explanação sobre esse assunto e depois eu me afasto” e 

tinha combinado comigo apresentar o nome de Germano Sinval Farias que era colega dele, da 

malária de longa data. Esse Germano tinha uma vantagem, é que ele era irmão do Faria Lima, era 

uma questão política também, que o Faria Lima era unha e carne com Jânio Quadros. Então, a 

saída do Fernando Bustamante sairia muito bem porque ele entregaria a campanha a um colega. 

Pois bem, então ele disse “eu nem devo ir”, ele ficou indeciso, eu aí estimulei Fernando 

Bustamante a ir a reunião do Catete, lá no Ministério da Saúde e ele foi, eu levei, ele foi. Nessa 

ocasião estavam lá reunidos o Ministro, três ou quatro diretores do Ponto IV, inclusive o diretor 

da zona quatro daqui do Brasil, da Oficina Sanitária Panamericana, que eram os fornecedores de 

parte do material pra campanha de de... maior interessado na campanha de erradicação de malária. 

Nessa ocasião Catete de maneira ríspida pediu pra ele apresentar o relatório, ele nas primeiras 

palavras quando disse que ia informar sobre a situação e que não podia dar um relatório conclusivo 

por escrito, aí o Catete interrompeu e disse “o Sr. está demitido porque não cumpriu o que estava 

estabelecido por mim e eu agora assumo a campanha de erradicação da malária”, taxativamente 

ele disse isso. O pessoal do Ponto IV ficou olhando e aí ele encerrou a sessão, a reunião. O pessoal 

saiu e imediatamente, incontinente, eu digo “o Sr. pode incluir também na dispensa a minha 

demissão, eu não vou continuar”.  

 

WH - O Sr. era diretor do ... DNERu. 

 

CA - Do DNERu. “Porque o Dr. Bustamante veio instado por mim, ele nem viria a essa reunião 

porque não tinha esse, essa, esse relatório conclusivo e eu diria isso ao Sr., mas como ele veio e 

houve essa reação dessa maneira e o Sr. vai assumir essa campanha, então eu me desligo do 

DNERu”. 

 

WH - Quem era o Ministro nessa época, o Ministro da Saúde? 
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CA - Era ele, Catete Pinheiro. Era o Catete Pinheiro, do Pará. 

 

WH - O Catete Pinheiro?...Era Ministro da Saúde? 

 

CA - Era Ministro da Saúde. Foi ele que determinou essa coisa toda. Então, eu me retirei para o 

DNERu, que era mais adiante na Av. Rio Branco e mandei bater um ofício confirmando o meu 

pedido de demissão por escrito, não é, e mandei levar na mesma hora pra não haver dúvida e ficar 

e tal, aí mandei levar na mesma hora e.... ... fiquei aguardando apenas a reunião de alguns colegas 

que ficaram estarrecidos com aquela situação de momento assim e é aquilo que eu disse “me vi 

cercado de colegas numa situação de velório”, porque ficava todo mundo assim olhando um pro 

outro, tomando cafezinho, não é. Eu aí disse “bom, já fiz o que tinha que fazer, já mandei o ofício, 

já tá protocolado, vou pra casa”. Quando chego aqui em casa, ela viu, chega meu amigo, Bichat 

Rodrigues me pedindo pra eu voltar atrás, que aquilo era um absurdo, sair naquela hora e deixar 

(?) numa situação, que não tinha nada que ver com Bustamante. Aliás, o Ministro tinha dito isso, 

“o Sr. não tem nada que ver com isso, isso é uma coisa toda com Busta...” Eu digo, “Bom, com o 

Bustamante, também o Bustamante não era conhecido dele”. Ele era um técnico, não é. Bom, mas 

isso é um fato que não tem maior ...é... 

 

WH - Mas a campanha foi criada? 

 

CA - Foi...a campanha continuou, evidente. Depois o Catete saiu, né. Aí então eu fiquei, eu saí de 

lá em maio... 

 

WH - Mas quem foi o ministro depois do Catete? 

 

CA - Ah..., ministro depois do Catete, deixa eu me lembrar, ... ministro depois do Catete, 

Raimundo de Brito... Não. 

 

WH - Esse já foi dos militares, né. 

 

CA - Não, não, peraí, deixa eu vou ver, saiu a e, e, há uma enxurrada de ministros aí, depois do 

Catete... 

 

CF - O Catete veio depois de quem? Do Souto Maior? 

 

CA - Não, o Catete veio depois do Pedro Paulo Penido que passou um curto período, com a saída 

do Pinotti entrou esse Penido que era amigo ... 

 

WH - Que ficou seis meses, até o fim do governo... 

 

CA - E ficou só seis meses, até o fim do governo. Aí entrou o Catete... 

 

CF - Antes do Souto Maior então entrou o Catete. 

 

CA - Entrou o Catete.  
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WH - Nomeado pelo Jânio, né? Jânio Quadros. 

 

CA - Agora, o Catete...eu pedi demissão. Ah, também nesta hora, eu fui pra Escola de Saúde, 

novamente eu fui ficar com o Mário, ficamos juntos, ele era professor da parte sócio-econômica, 

não é, princípios sócio-econômicos na saúde pública e eu fiquei como assessor dele na sa...na ... 

 

WH - É, depois a gente vai falar particularmente sobre a ENSP, que a gente tem muito assunto. 

 

CA - Agora, mas nesse período da ENSP foi exatamente de maio até novembro porque quando o 

Jânio saiu, entra um ministro que era pernambucano e mandou me chamar, Estácio Souto Maior. 

Estácio Souto Maior me chama, não é, e há uma reunião em Brasília que participava Penido, 

Henrique Maia Penido, que era do SESP, Bichat Rodrigues que era do DNS e eu que estava sendo 

chamado pra ser diretor, de novo, do DNERu, né. E a reunião foi na casa do, do ex-governador de 

Pernambuco Nilo Coelho, lá em Brasília, Nilo Coelho. Não é esse Nilo Coelho da Bahia não, é 

Nilo Coelho de Pernambuco, antigo, morreu já. Então eu converse...e o próprio Souto Maior. Era 

Souto Maior, Penido, Bichat e eu, nós quatro e o anfitrião era o ... 

 

WH - Nilo Coelho. 

 

CA - Nilo Coelho. Eu saí dalí e disse “bom, para ser diretor, eu não aceito, aquele período em que 

eu passei eu verifiquei a areia movediça que era a diretoria, não contando com a equipe 

administrativa da minha total confiança. 

 

WH - O Sr., quem eram os seus ...? A sua equipe administrativa não foi o Sr. que (?) não? 

 

CA - Não, eu não tinha condição de fazer uma equipe administrativa, porque eu sempre fui 

puramente técnico, eu só fazia campanha, eu só cuidava de.. de...de...verificar a epidemiologia da 

doença, como se fazia a profilaxia, ia pro campo visitava os... os ...programas nos diversos estados, 

não tinha nada que ver com administração. Agora, como eu ví coisas extraordinárias eu então 

recusei, eu digo não, eu não vou ... 

 

WH - Mas o Sr. não conseguiu chamar pessoas pra trabalhar na parte administrativa? 

 

CA - Ah, não, nem eu consegui, nem tive a veleidade de, de querer fazer uma equipe da minha 

confiança. Não, eu digo, eu fico só na parte técnica. Aí então... 

 

WH - O pessoal técnico, o Sr. chamou? Nessa época que o Sr. foi... 

 

CA - Aí nessa época, o Souto Maior querendo me convencer a... porque ele era político, né, não 

tinha nada que ver com saúde pública, o Souto Maior, era político puro. Então eu fiquei fora, até 

eu disse, (risos) disse uma coisa, eu digo “nesse país eu não assino cheque em ... no serviço 

público”. Eu já sabia que era um perigo, por que? Porque naquela época as verbas vinham todas 

sob a responsabilidade nominal do diretor. Agora, esse diretor que seria no caso eu, teria que 

repassar aquelas verbas para apresen...para ser... para serem aplicadas. E aí, vem aquela pergunta 

e se não forem bem aplicadas, e se houver um descalabro qualquer numa dessas circunscrições ou 

na própria diretoria, a compra de material ou seja lá o que for, eu sou responsável único perante o 
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tribunal de contas, porque naquela época era assim. Depois no futuro é que cada pessoa que 

recebesse a verba é que ficou, ficava responsável pela verba, quer dizer, ... 

 

WH - Mas o Sr., Dr. Celso, aí está a pergunta que eu queria lhe fazer, o Sr. não tinha como chamar 

pessoas da sua inteira confiança para exercer os cargos? 

 

CA - Não tinha, não tinha, de maneira nenhuma não tinha.  

 

WH - Porque isso já vinha preenchido por outra ... 

 

CA - E depois eu não tinha condição de formar um quadro pra um serviço monstruoso, como eu 

disse que era gigantesco como era o DNERu. Aquela, aquela máquina já estava montada, não é 

fácil a pessoa conseguir de momento conseguir pessoas de sua inteira confiança pra fazer, pra 

controlar a parte administrativa. Por exemplo, quando eu fui pra SUDENE, eu puz duas pessoas 

da minha confiança pra fazer a parte financeira, de registro financeiro. É muito pouco, é um 

alfinete, é a cabeça de um alfinete, é uma gota d’água. Mas o DNERu era uma coisa monstruosa, 

com centenas de, de pessoas a manobrar. Então eu ficaria como? Eu ficaria refém desse pessoal 

para entregar a comprovação ao tribunal de contas. E eu que estava acostumado a mandar as 

comprovações rigorosamente em dia na época do Serviço Nacional de Peste e vendo o descalabro 

de se passar de um ano pro outro a comprovação e a gente ficar com o nome preso e depois o 

tribunal de contas mandar reclamações. E eu vou dar um exemplo agora mesmo, quando eu fiquei 

como diretor, encontrei uma verba saldo de duzen...trezentos e oitenta e tantos milhões, sabe de 

que? De um convênio que se fez em Belo Horizonte, com a prefeitura de Belo Horizonte, para luta 

contra o escorpião. Esse dinheiro veio todo pra diretoria quem manobrava era a divisão de 

administração, e eu... 

 

WH - Não tinha sido usada. 

 

CA - Devia ter, devia ter ficado lá. Esse dinheiro estava sendo usado, era maior, aquilo foi um 

saldo, era uma, era uma verba até maior. Eu imediatamente peguei esse dinheiro, essa verba e 

joguei para o chefe da circunscrição Dr. Raimundo Seabra de Brito, que eu conhecia muito bem e 

que tinha sido nomeado por mim pra ser chefe, eu digo “fica lá” e ele aí aplicou. Ficou extasiado 

com aquele dinheiro, comprou jipes, comprou material, fez uma campanha imensa de de e 

magnífica, de grandes recursos, por que? Porque ele atuou durante um período e houve 

continuidade contra o escorpião, lá em Belo Horizonte. E eu não sei se foi por isso que ele foi 

eleito cidadão de Minas lá pela, pela, pela Assembleia, (risos) talvez tenha sido isso. Mas, agora, 

o curioso é que quando ele pegou essa, essa verba e fez a aplicação desse dinheiro, o tribunal de 

contas de lá, local, a secretaria de saúde, eu não sei bem qual o órgão, reclamou de Seabra de Brito 

da apresentação da comprovação ... ele disse “eu não tenho nada a ver com isso, a outra 

comprovação não veio pra mim”, esse dinheiro era o que vinha pra qui pra diretoria e ficava à 

disposição e era manobrada pelo diretor da divisão de administração, diretor do departamento de 

administração que era o elemento de confiança do... Pinotti, naquela época. Esse, esse episódio foi 

muito elucidativo pra mim pra mostrar que eu não devia de maneira nenhuma aceitar um cargo 

administrativo. Verbas que deviam ser aplicadas lá, vinham pra qui, verbas que deviam ser 

comprovadas lá, passavam mais de um ano. Era, era uma loucura. Eu não aceitei. Bem, então eu 

aceitei o que? A divisão de profilaxia, que foi o período melhor que eu tive pra trabalhar, aí eu 
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tinha carta branca, estimulei campanhas, trabalhei Chagas, esquistossomose, em peste, em ... em 

tracoma, principalmente Chagas. Chagas eu dei uma ênfase enorme fazendo, realizando três 

grandes reuniões. A primeira em 1961 quando eu assumi a diretoria e então chamei todos os 

técnicos que trabalhavam e fiz uma reunião para avaliar os dados que eu tinha da campanha. E 

então eu reuni toda a parte estatística de...de..., não só da parte de epidemiologia mas de produção, 

viu, de produção de...de...das borrifações da...da...do trabalho nas casas pra verificar como é, então 

verifiquei que não havia a menor... método, não havia...o método tava errado, porque se fazia hoje 

um sítio, amanhã se fazia...hoje o município, daqui a três, quatro meses se fazia outro num local 

distante, não havia continuidade diária, não havia continuidade diária, havia mais era atendimento 

político; muitas vezes o sujeito tinha força política, pedia, ia pra lá o trabalho. Então, fizemos o 

mapeamento de todos, todos os municípios que eram trabalhados. Primeira coisa olhava e não 

havia continuidade diária. Segundo, nem todos os municípios trabalhados deveriam ter a 

prioridade, por que? Porque a...a... não havia conhecimento da prevalência humana nos...nos...nos 

exames de sangue, foi outra coisa importante, estimular, estimular a parte imuno..., a parte de 

sorologia. E todos nós estimulamos a questão das enquetes sorológicos... Esse...hã. 

 

CF - Dr. Celso, me diga uma coisa, foi nessa época que o Sr. começou a trabalhar especificamente 

com Chagas? 

 

CA - Foi. 

 

CF - Antes o Sr. não tinha nenhum... 

 

CA - Não, não, mas aí na Divisão de Profilaxia eu teria que trabalhar de qualquer maneira. 

 

CF - Aí que o Sr. foi... ...E quem trabalhava com o Sr.? Quais os médicos que trabalhavam nessa 

área de Chagas? 

 

CA - Na parte de Chagas era Novis, era Oswaldo Novis. 

 

CF - Só ele? 

 

CA - Só ele. Ele, ele viajava muito, ele dava, pegava as informações. Mas a Divisão era o órgão 

que, era que promovia as campanhas nos Estados, viu. 

 

WH - A Divisão de Profilaxia? 

 

CA - A Divisão de Profilaxia.  

 

CF - E no caso o Sr. priorizou essas quatro doenças, Chagas, ... 

 

CA - É, é. Chagas, esquistossomose, peste e tracoma. Pode botar um pouquinho também a questão 

da filária, né, porque era um prog... era uma coisa secundária, não dava muita... 

 

WH - E a malária, Dr. Celso? 
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CA - A malária não me meti não. Aí tinha o grupo especialista que eram os malariologistas e havia 

um programa de erradicação... 

 

WH - Que era a campanha... 

 

CA - ...ligada ao Ponto Qua..., ao grupo da Sanitária Panamericana. Aí já era um programa... 

 

WH - Claro. Já era uma coisa mais... 

 

CA - À parte. 

 

WH - À parte, né. 

 

CA - Tanto que era chamado programa de erradicação. E os outros eram ... 

 

WH - A malária nessa época meio que sai do DNERu, né.  

 

CA - É, as outras eram campanha contra o tracoma, campanha contra a ..., alí não, era programa 

de erradicação. 

 

WH - E o diretor do DNERu ele tinha alguma ingerência na campanha da erradicação da malária 

ou ele ficava também à parte? 

 

CA - Não, ele tinha como na parte administrativa, mas a parte técnica era totalmente, a carta branca 

era de quem dirigia, era o Bustamante, foi antes, depois ele saiu, depois ele saiu. 

 

WH - E quem foi nomeado pra chefiar? 

 

CA - Na época quem foi, foi parece o Sinval Farias, parece é, o Sinval é. 

 

WH - Ah, ele acabou ficando. 

 

CA - Mas nesse meio tempo, pra gente não confundir... 

 

WH - O Sr. dizia que o Sr. tava estimulando, tava contando que o Sr. estimulava, aí a Cristina lhe 

perguntou quem era o grupo que trabalhava com o Sr., nessa época. 

 

CF - Com Chagas. 

 

CA - Ah, com Chagas era o Novis. E o Novis junto aqui na diretoria e nos estados, cada estado 

tinha um grupo que realizava, né, que a coisa... 

 

CF - Supervisionado por aqui? 

 

CA - Cada estado recebia toda a informação para a realização da campanha. Recebia recursos e 

recebia informação técnica também. 
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WH - Quer dizer, o Sr. trabalhava diretamente com os coordenadores das campanhas, né. Em 

Chagas era o Novis e na parte de peste, quem tava? 

 

CA - Na peste era um colega meu do Serviço que (barulho de carro) foi meu auxiliar depois, antes, 

era o Zamir de Oliveira. Ele era o coorde... Mas mesmo assim eu participei de reuniões em Recife 

para reformulação da metodologia e (?) lá pro Ageu Magalhães. Lá nós fazíamos muito...A 

intensidade de trabalho era enorme naquela época. Nós fazíamos reuniões sucessivas, nós 

avaliávamos muito os programas, nós participávamos de...Fazíamos muitas viagens, pra todos os 

estados, Bahia, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo isso nós...Foi uma época de 

grande produtividade. Cada um trabalhava, realizava não só atividades próprias da sua campanha, 

mas fazia até de outros, inclusive a participação em congressos, né. Nessa época nós fizemos 

também aqui com um congresso enorme aqui que foi o congresso de grande repercussão 

internacional, Congresso de Malariologia e Doenças Tropicais. Dois congressos ao mesmo tempo. 

 

WH - Que foi a Divisão de Profilaxia que organizou? 

 

CA - A Divisão de Profilaxia entrou porque eu era secretário. Eu e o Néri Guimarães era o 

secretário e eu era junt...era auxiliar dele, é junt...eu e ele trabalhávamos juntos. Nós saíamos de lá 

geralmente oito e meia, nove horas da noite pra jantar. Quem era o presidente desse Congresso era 

Rodrigues da Silva, que teve um acidente de automóvel, quebrou a perna e ficou com o fêmur 

arrebentado, não pode trabalhar. Agora veja a loucura, nessa época, o volume de correspondência 

internacional que se tinha que realizar. Néri, a gente trabalhava sabe aonde? Na Academia 

Nacional de Medicina, lá era a sede. Então nós mandávamos gente pra lá, nós levamos máquinas 

e coisas e ... ajuda de pessoal e de material mesmo. 

 

CF - Que ano que foi, Dr. Celso? 

 

CA - Mil novecentos e sessenta e dois ou sessenta e três, tem os anais aí, tem os anais. 

 

CF - E quem promovia, no caso, Rodrigues ... 

 

CA - Quem? Esse Rodrigues da Silva? 

 

CF - Quem era? Da onde que ele era? 

 

CA - Ele era um médico professor, era professor daqui da Universidade e era...era alí 

daquele...Carlos Chagas, daquele Pavilhão Carlos Chagas, daquele hospital alí do Mangue, alí, alí 

perto, o Rodrigues da Silva, né. 

 

CF - Mas quem tava promovendo o Congresso, no caso, era a Universidade...? 

 

CA - Era internacional. Esse Congresso ele foi, esses congressos internacionais eles são realizados 

num país e no país que se realiza indica o outro país. Então a última vez que houve esse congresso 

fora, indicaram o Brasil. E depois o Brasil indicou outro...é sempre assim, o grupo que participa 

do congresso, principalmente o presidente, o secretário geral do congresso indicam um outro país. 
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CF - E o Sr. no caso era o secretário? 

 

CA - O secretário era Néri, eu ajudava Néri, ajudava por amizade e por vizinhança, ele morava 

muito pertinho, morava alí na rua Fonte da Saudade e ele na ladeira Sacopã, alí pertinho. Então 

nós saíamos no mesmo carro, voltávamos pra pra casa no mesmo carro, né. E foi uma luta aquilo. 

Pois bem, esse foi um dos congressos. Agora todos os Congressos Brasileiros de Higiene nós 

participávamos, quer dizer, o DNERu estava presente em todos eles, até num num de medicina 

militar no Rio Grande do Sul nós partici..., foi promovido pelo Bijos, não é. O Bijos era o diretor 

da da do serviço profilático, da fábrica de serviço profilático. 

 

CF - Ah, o Sr. falou nele. 

 

CA - Falei nele. É o Magela Bijos. Pois bem, nessa época você vê que isso reflete essa participação 

e esses eventos refletem a atividade febril que havia naquela época, eu digo febril porque inclusive 

nós távamos dentro daquele espírito de Juscelino, das metas de Juscelino, de 50 anos em 5 anos e 

aquela luta pra gente fazer Brasília lá sem doenças, sem esquistossomose. As pesquisas que se 

faziam lá é...pra ver se aqueles candangos, eles chamam candangos, os nortistas, né, que iam ... 

porque aquilo dali foi feito mais por nortistas mesmo, não é, que podiam levar esquistossomose e 

tal. Tudo isso nós nos preocupávamos, a parte de Chagas, de.. de.. de... 

 

WH - Tracoma. 

 

CA - De tracoma foi muito estu...é... ativa lá. Nós andávamos naqueles aviõezinhos perigosos 

(Sesna?) em Goiás com... O meu aviador lá era o Edu, era o Diê, o nome dele era Diê. Nunca mais 

ouvi falar nesse cara, ele deve estar rico porque ele depois passou a ter avião pra transportar ouro, 

em Jacarecanga, aquela zona lá do sertão do Pará...é. 

 

CF - Dr. Celso, só pra gente fechar aqui umas informações, quer dizer, então nessa época que o 

Sr. tava como diretor da Divisão de Profilaxia, quem coordenava a campanha de Chagas era 

Oswaldo Novis, a de peste Zamir de Oliveira e a de tracoma? 

 

CA - A de tracoma era eu mesmo. 

 

CF - Ah, era o Sr. mesmo. E de filária? 

 

CA - A de filária... 

 

CF - Tinha um coordenador específico? 

 

CA - Tinha. A de filária...parece que era Lúcio Costa...se eu não me engano. É fácil de ver, eu 

tenho...eu tenho... 

 

WH - Mas o Sr. não trabalhava com os outros grupos também? Com os outros... com o grupo febre 

amarela...? 
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CA - Cada coordenador daquele eu tinha contato com... direto e imediato. Basta dizer o seguinte 

foi exatamente por essa aproximação, essa intimidade de trabalho próximo e de de compreensão 

que nós pegamos uma carta de um amigo comum, Sólon Camargo que estava no Caribe 

denunciando a existência de barcos brasileiros infest...infestados com Aedis egiptis, não é. E essa 

carta que foi primeiramente à mão de Odair Franco, que era coordenador de febre amarela, ele me 

passou a carta e eu imediatamente tomei as providências necessárias na época. 

 

 

Fita 21 – Lado A 

 

 

WH - ...Sobre essa função, eu lhe perguntava, Dr. Celso, é... sobre a função que o Sr. tinha como 

diretor da Divisão de Profilaxia, né, e o Sr. tava me dizendo que o diretor geral era mais a parte 

administrativa, que a parte técnica era o ... 

 

CA - Exatamente, a parte...o diretor geral ele tinha ligação direta com o ministro e tinha grande 

importância na parte administrativa. 

 

WH - Quem era o diretor geral nessa época? 

 

CA - Depois que eu saí? 

 

WH - Não, quando o Sr. era da Divisão de Profilaxia. 

 

CA - Ah, eu entrei pra Divisão de Profilaxia exatamente porque não quis ser diretor geral. 

 

WH - E quem, chamaram quem pra ... diretor geral? 

 

CA - Ah, quem entrou foi o Modesto de Souza, era Carlos Modesto de Souza foi quem entrou pra 

ser o diretor da, geral do DNERu. 

 

WH - Quem era ele? A gente não tem... 

 

CA - Era um da, que foi antigamente do grupo de Pinotti, da malária que ele ficou. Ele era da, era 

da, trabalhou na fábrica de produtos profiláticos com o Bijos, trabalhou muito tempo, depois ele 

passou a ser ... fez um curso de superior de guerra, né, aquele negócio, daquela história de botar ... 

 

CF - Da Escola Superior de Guerra. 

 

CA - Escola Superior de Guerra, né. E aí terminou como chefe do setor de segurança, era do 

Ministério, da parte da segurança. 

 

WH - Depois de 64? 

 

CA - Foi, foi. Então ele era importante, porque... Agora como ele estava... 
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WH - Ele era diretor do DNERu nessa época que o Sr. era, era... 

 

CA - É, é. 

 

WH - Ele, ele fazia a parte administrativa. Que tipo de, de... 

 

CA - Agora, há uma coisa lá que eu não estou muito bem lembrado. Na época do Souto Maior ele 

estava no gabinete...não sei que função...era essa, eu acho, de setor de segurança. Porque naquela 

época do do Golpe de Estado, do golpe de 64 houve uma crise de segurança, mas segurança 

política, não é. 

 

WH - O Sr. era do, era de, era chefe, o Sr. era diretor da Divisão de Profilaxia na época do golpe 

de 64, é isso? 

 

CA - Não. Na época do golpe de 64 ... bom, eu era da Divisão de Profilaxia e nesse tempo quando 

houve o golpe, eu tinha meses antes feito o ofício sobre a febre amarela, não é, sobre o risco da 

infecção, da reinfestação de febre amarela. Fiz esse ofício tomando umas providências junto ao 

chefe da circunscrição Scaff, José é... lá da da Scaff era o nome dele, nome de turco, ele, ele, 

Miguel Scaff. E fui pro Perú e Equador, que eu aproveitava, eu vendia minhas, eu tirava minhas 

férias e ia ganhar um dolarzinho lá pra ajudar no orçamento da família, a verdade era essa (risos). 

O salário era baixo e eu então ia aproveitando essas, esses períodos de férias e de licença prêmio 

que eu tive, cada seis meses era uma beleza, né. Então eu ia pra lá pro Equador, Perú e Bolívia e 

fazia uma assessoria de peste. Eu estava lá... 

 

WH - Contratado pelos governos locais? 

 

CA - Pelos governos não, pela Sanitária Panamericana. É, pela Sanitária Panamericana, quem, 

quem...Eu estava no Perú, no sertão, lá em cima em (Onkabamba?) quando eu recebo uma, um, 

um rádio lá informando que eu devia imediatamente voltar para o Brasil; me interromperam a 

minha, a minha atividade lá no Perú. Por que? Porque eu como diretor da Divisão de Profilaxia 

devia assumir a diretoria geral, a diretoria geral.  

 

BG - Do DNERu? 

 

CA - É. 

 

WH - Do DNERu? 

 

BG - Por que? 

 

CA - Era, era questão de organização, na falta do diretor geral assume o diretor de divisão de 

profilaxia, é. 

 

WH - E por que que o Sr. tinha que vir urgentemente? 
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CA - Eu aí vim. E cheguei aqui tava uma polvorosa porque foi uma das grandes confusões, o golpe, 

né. E fui me apresentar a que Ministro? Vasco Leitão da Cunha, que era Ministro do Exterior, não 

tinha nada que ver com saúde, mas tinha que ser lá, não é. O ofício, o telegrama, o rádio que eu 

recebi foi de lá do Ministério das Relações Exteriores, aí eu me apresentei a eles e fui pro DNERu 

e reclamei danadamente, por que? Porque me interromperam um trabalho que eu tava fazendo e 

que financeiramente era útil pra minha família eu ficar lá mais um mês e tive que interromper e 

vim. Então... 

 

WH - Mas a gente tava falando, Dr. Celso, antes de entrar nesse, nesse, nessa mudança, a gente 

tava falando um pouco antes do golpe, né, sobre...ou seja, o Sr. tava dizendo que a função do 

diretor geral era administrativa, né? 

 

CA - E a Divisão de Profilaxia era puramente técnica e de estimular, de, de realizar as campanhas, 

de promover as campanhas, de levar para o campo a atividade de profilaxia. Então a Divisão de 

Profilaxia tinha que estabelecer, tinha que ter conhecimento e estabelecer a metodologia, tinha que 

estabelecer que equipamento deve usar, a quantidade de material e inseticida de, de (molisurcida?) 

de de remédios para tratamento, enfim, todo o material necessário às campanhas, não é. 

 

WH - E isso era...isso partia da requisição dos chefes de campanha ou era uma discussão que se 

travava entre ... 

 

CA - Não, geralmente partia do chefe da campanha. O chefe da campanha tinha essa atribuição de 

avaliar a necessidade, como eu fazia com o tracoma, por exemplo, eu avaliava e fazia o ofício, que 

depois era comprado muito mais do que aquilo que eu pedia. Isso aí eu verifi... foi a minha salvação 

no inquérito que eu fui responder depois, porque eu guardava todos os meus ofícios, cópias, (riso) 

por isso é que eu tive essa sorte de virar a mesa no inquérito IPM da revolução... 

 

WH - É... ... policial. 

 

CA - ...revolução não, do golpe, né. Mas então a Divisão tinha essa incumbência...é...era de realizar 

as campanhas, era quem realizava. Agora, tudo tinha que ser ela, a Divisão estabelecia contatos e 

escrevia diretamente aos chefes de circunscrições, fazia a parte estatística também, fazia os 

relatórios e apresentava à diretoria geral. Agora, a diretoria... 

 

WH - Era como a direção de Organização Sanitária, Departamento de Organização Sanitária. 

 

CA - É, agora, chega à diretoria geral qualquer coisa sobre o ponto de vista técnico era nós é que 

tínhamos que fazer. Informações, pedidos políticos, faziam reclamações, não sei o que nos 

municípios, aí lá vinha aquele processo pra gente informar, não é. Tudo era enviado da diretoria 

pra lá. A diretoria não fazia nada, ela, agora, depois que recebia o parecer, a informação, aí então 

ela enviava ou pro Ministro ou dava uma decisão direta aos estados ou municípios que estavam, 

que estivessem reclamando alguma coisa, ou pedindo ou solicitando alguma coisa pra campanha, 

né. 
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CF - Quer dizer que o Sr. não tinha problema de relação assim com o Dr., na época era o Dr. 

Modesto de Souza que era o diretor, o Sr. não tinha problema? Quer dizer, o Sr. tinha uma 

autonomia pra decidir? 

 

CA - Eu tinha autonomia total alí na Divisão de Profilaxia. 

 

CF - Ele não interferia? 

 

CA - Não interferia.  

 

WH - Mesmo ele tendo sido ... é... trabalhado com o Pinotti, não tinha algum tipo de ...? 

 

CA - Não, depois ele teve umas interferenciazinhas que eu até tenho ofícios em que eu mostro 

que ..., mas de menor importância. 

 

WH - Que tipo de interferência, Dr. Celso? ... Por exemplo.  

 

CA - Por exemplo: eu encontrei na Divisão, quando eu assumí, eu fui ver a parte estatística, 

verifiquei o número de ofíci... de processos que precisava informar, desde os processos importantes 

até os mais bobos. Então era um negócio assim em torno de uns seiscentos processos, era uma 

loucura, porque é o Brasil todo, né. Então eu classifiquei os processos e dei prioridade as coisas 

realmente importantes e resolvi aqueles. E paulatinamente eu ia resolvendo, a minha, a minha 

secretária Dona Nadir Toledo, coitada, ela sofreu horrores, mas ela tomava nota daquilo e ia 

levando, levando, então ia re...re...respondendo a todos aqueles ... nu...numa daquelas vezes 

apareceu uma reclamação da diretoria reclamando um ofício qualquer daqueles mais ou menos 

bobo. Eu aí eu tive que fazer um ofício mais duro mostrando e guardei cópia, eu tenho cópia disso 

(riso), não é. E mandei pra lá, pra diretoria geral. Mas a desavença maior não foi disso não, foi 

posterior. 

 

WH - Foi depois do golpe. 

 

CA - Foi depois ... foi, foi depois do golpe quando ele era diretor ainda. 

 

WH - Quem? 

 

CA - Modesto. Modesto era Diretor. 

 

WH - Ah... 

 

CA - Ele era diretor e reclamava umas coisas e tal... Houve aí uma época em que eu recomendei a 

Modesto se livrar de um grupo de faturas, de processos de faturas de pagamento, que estavam no 

Ministério sendo retirado do grupo geral ...do processo administrativo considerando aquelas que 

podiam ser pagas e as que não podiam ser pagas. Eu fiz uma recomendação a ele que eu digo: “não 

mexa nisso, deixa como está, até que saia a a solução total”. E depois saiu a solução total, né, 

despensa, né, a, a, a despensa não, como é que chama ... pessoa é demissão, demissão. Mas então 

eu ... ... não se meta nesse negócio de...a provar esses pagamentos ou deixar que paguem e o melhor 
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é deixar isso como está. Mas isso evoluiu, houve uma série de coisas, eu terminei fazendo uma, 

uma declaração da seguinte maneira. Os dois vogais que trabalharam comigo na, na administração, 

como é que chama, no inquérito administrativo, Fausto Magalhães da Silveira e o ... Teixeira Leite, 

João Carlos Teixeira Leite. Ele estava aqui, aqui sendo solicitado a dar informações sobre esses 

processos para pagamento, vindo do Ministério que tava tudo a festa (?) geral no Ministério, na 

época do Paulo Leoli (?), se não me engano, Elizeu Paulo Leoli era outro ministro, esse era do Rio 

Grande do Sul, esse Elizeu Paulo Leoli. 

 

CF - Foi Ministro da Saúde também? 

 

CA - Foi Ministro. 

 

CF - Ah, sim, Elizeu Paes Leoli, Elizeu Paes Leoli, é, de janeiro de 63 a julho de 63, não é is... 

Não, foi depois. Foi antes, foi antes, é, ele veio depois do Souto Maior. 

 

CA - Foi, né. Mas ele foi ... 

 

CF - 62 isso, que ele tava. 

 

CA - Foi. Nessa época houve aí uns pagamentos de umas ... E eu então ... sabendo que aqueles 

pagamentos ... 

 

WH - Os pagamentos, os pagamentos como, Dr. Celso? Se não a gente não enten, fica sem 

entender ... 

 

CA - Não, o pagamento das faturas por interesse, faturas muito vultosas. E eu então fiz uma coisa 

mais dura, que eu fui ao Ministro Etelvino Lins, do Tribunal de Contas, ele era Ministro do 

Tribunal de Contas em Brasília e relatei: “esses, esses, esses processos não devem ser analisados 

puro e simplesmente lá pra pagar, porque as firmas que estão envolvidas nesses processos elas 

devem sofrer também uma pena de idoneidade (?), porque o sujeito que faz a corrupção não é só 

o que faz o superfaturamento, mas a firma também. Então ele disse: “olha, isso tem que ser 

analisado, pega esses, esses processos que não foram pagos ainda, que era um volume grande, e 

vá conversar com o Dr. Hélio Silva, que era um dos diretores de lá, de uma das divisões do Tribunal 

de Contas pra ver se pode ou... como deve ser feito, se pode ou não pode ser pago”. Então, eu 

relatei o fato a ele, achando a meu ver que aqueles processos não podiam ser pagos. 

 

WH - O Sr. podia, Dr. Celso, explicar melhor que processos, como é que funcionava essa essa ... 

o que lhe levou a pensar que poderia haver corrupção? Porque a gente fica sem entender ... a gente 

não, não ... 

 

CA - Esse processo eu vou lhe explicar ... não, o processo, eu tô me referindo aos processos do 

inquérito administrativo que eu presidí. Eram as contas, as contas, as faturas que estavam 

analisadas pela comissão nossa, nossa comissão e que constataram superfaturamento e 

irregularidades nas licitações e irregularidades na entrega de material que deixou de ser entregue 

ao almoxarifado. Então só aí três irregularidades. 
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WH - Mas, mas o Dr. Modesto queria pagar essas contas? Não entendo o que isso tem a ver com, 

com ... 

 

CA - Bom, aí é que está, essas contas tavam lá dormindo no Ministério e os interessados tavam 

forçando através de deputados, de pedidos para serem analisados aqueles processos uma vez que 

já tinha saído a demissão dos três... 

 

WH - Ummm.... agora que a gente começou.... 

 

CA - ...dos três responsáveis por aquela ...Então, a minha opinião é que ainda devia haver uma 

triagem mais séria, mais ... e quem deve fazer isso? O tribunal de contas, se o tribunal de contas 

examinar e achar que deve pagar, pague, se não, tomem a decisão que quiser. Eu aí fui ao tribunal 

de contas, mostrei a situação como estava e o Hélio Silva depois de informado sobre tudo, ele disse 

“O Sr. tem o relatório dessa coisa, do processo administrativo?” Eu digo “Tenho”. Ele disse “Eu 

preciso desse relatório e ...” E eu digo “E tem o Diário Oficial que saíram as punições”. Ele aí me 

fez um ofício que eu tenho guardado a cóp, esse ofício pedindo, assinado pelos três membros da 

comissão, o presidente e os dois vogais. E eu então peguei o Teixeira Leite e o Fausto assinaram 

e eu e Fausto fomos a Brasília e levamos um pacote de de, enorme de faturas para ele examinar, o 

tribunal de contas examinar. Demos entrada, eu e o Fausto, no tribunal de contas, essas faturas 

nunca foram pagas porque eles acharam que não deviam pagar. Então isso deve ter feito uma 

certa... 

 

WH - Deve ter criado um certo ... 

 

CA - ...criado uma certa animosidade, chateou muito, né, esse pessoal que achava que podia pagar, 

se já tinha havido punição e os outros estavam lá, aquelas que não estavam. Eu digo “Não, aquilo 

tem que ser examinado, esse pe..., essas firmas que estão citadas e comprovadamente mostrou que 

houve irregularidade por superfaturamento tem que ser ...” 

 

WH - Que tipos de, de contratos eram esses, eram pra ...? 

 

CA - É compra de material. 

 

WH - Compra de material. 

 

CA - A sorte que eu tive é que o material... o meu, o meu inquérito foi de material permanente, é 

coisa que não sai assim de repente, ... 

 

WH - É o gerador no caso, que o Sr. falou... 

 

CA - É o gerador, é ratoeira de metal, é o microscópio, são bombas de, de, de aspersão pra matar 

barbeiro, então ... 

 

WH - E os Srs. verificaram no caso ... 
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CA - É cofre, arquivos, principalmente aqueles labora..., aqueles labora..., aqueles materiais de 

laboratório como estufas e principalmente microscópio e seringas; comprava muito bombas e 

ratoeiras. 

 

WH - E os Srs. verificaram que tanto as firmas quanto os chefes da parte administrativa estavam ... 

 

CA - Tavam (conluiados?). Havia um conluio entre eles, ah, isto não tem a menor dúvida. E 

inclusive uma coisa que se comprovou, o diretor do departamento de administração não podia 

interferir diretamente no DNERu, que é um órgão absolutamente a parte, então havia pedidos e 

autorizações assinadas pelo diretor do departamento de administração. 

 

WH - Do Ministério? 

 

CA - Do Ministério, tanto que quando eu peguei, (riso) numa certa hora lá, um documento e 

mostrei, num dos depoimentos ele explicou “eu estou estarrecido”, eu digo “exatamente, é pra 

estarrecer”; porque era um absurdo a pessoa como diretor do departamento de administração, 

assinar pedidos e fazer aprovações de pagamento para material de, de, material permanente do 

Departamento de Endemias Rurais. Foi aí que pegou e então nós começamos a ampliar a análise 

de todo esse material, isso custou muito, foi difícil e depois nós corremos o risco até de perder esse 

material, foi preciso botar soldado lá tomando conta de noite, só saíam quando nós chegávamos, 

pelo menos um dos elementos da comissão de, de administração, da, do inquérito, ou eu, ou Fausto, 

ou Teixeira Leite. 

 

WH - Se não o pessoal roubava os documentos? 

 

CA - Claro que podiam pegar é aqueles arquivos, facilmente são abertos com aquelas chaves que 

não valem nada, então aqueles...Eu digo “a chave deste arquivo aqui é não entrar ninguém nessa 

sala” e o soldado ficava alí. 

 

WH - E o Sr. sofreu alguma ameaça, Dr. Celso, nesse período que o Sr. presidiu ... 

 

CA - Eu tive uns telefonemas meio estranhos de noite, mas não ... passou. 

 

WH - Nesse período que o Sr. presidiu o inquérito? 

 

CA - Logo no princípio, logo no princípio. 

 

WH - E esse inquérito voltou depois quando o Sr. é chefe da Divisão de Profilaxia, né, que aí o 

Dr. Modesto quer voltar a pagar as faturas, né. Não são as mesmas faturas daquele inquérito? 

Então. 

 

CA - Não, não, não. Ah é, foi, foi. As faturas ficaram lá no Ministério da Saúde na época do Elizeu 

Paes Leoli. Foi nessa época que algumas tavam sendo pagas e depois quiseram pagar outras 

(telefone tocando) e então pediram para que algu...alguns dos componentes da comissão, os dois 

vogais, né, assinasse e verificasse a possibilidade de pagar ou não. Nem Teixeira, nem Fausto, nem 
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eu, tava de acordo pra pagar aquelas contas, aquilo tinha que ser examinado era  pelo tribunal de 

contas. Então nós conseguimos levar para o tribunal essas contas todas e não foram mais. 

 

WH - Aí eles brecaram. Cris, você quer ... 

 

CA - Mas aí foi duríssimo. 

 

WH - Então vamo parar por hoje, Dr. Celso? O Sr. quer completar... 

 

CA - Eu posso apenas complementar o seguinte. 

 

WH - Isso. 

 

CA - Pra fechar essa parte da Divisão de ... 

 

CF - De Profilaxia. 

 

CA - De Profilaxia, que foi a época de maior trabalho intensíssimo em todos os sentidos em 

reuniões, em avaliações, em publicações de trabalhos, em congressos, tudo isso foi feito 

exatamente nesse período em que nós estávamos na Divisão de Profilaxia. E apesar de ter parado 

a, a atividade de Pinotti, porque Pinotti, o ocaso de Pinotti foi com o tal inquérito, né, desapareceu. 

Aí em 61, 62 e 63 a coisa continuou funcionando (vozes ao fundo) e só foi decair, aquilo que eu 

já disse anteriormente, com o envelhecimento e o esvaziamento do quadro de sanitaristas, que 

coincidiu também que pouco a pouco foi crescendo a parte administrativa que era uma divisão 

com sessões e hoje, depois da SUCAM, são divisões autônomas, antes era divisão com sessões de 

finanças, sessão de pessoal, né e de material, depois passou a ser divisão de finança, divisão de ... 

 

WH - Aí centralizou, né, toda parte de finanças numa divisão só. 

 

CA - Não, pelo contrário, subdividiu, a divisão administrativa se dividiu em divisão de finança, 

divisão de pessoal, divisão de ... 

 

CF - Cresceu. 

 

CA - Então cresceu o quadro de administração e minguou o quadro técnico. 

 

WH - Ah, entendi. 

 

CA - Desapareceu praticamente o quadro técnico. E pra não desaparecer total começaram a fazer 

contratações, aí contrataram arquiteto, médico veterinário, farmacêutico, não é, para a função de 

médico sanitarista. Fizeram até cursos pequenos de treinamento, cursos de duração mínima, de 

três a cinco meses e que não era em tempo integral, era depois do expediente, houve uma série de 

coisas, aí eu já estava só ouvindo de longe essa, essa nova fase. Até houve uma pilhéria que eles 

fizeram, eles estão fazendo o curso walita, houve quem dissesse isso. Os cursos eram pequenos, 

não eram cursos de tempo integral com exigência de freqüência, com exames periódicos como se 
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fazia em Manguinhos na época do Curso Básico de Saúde Pública, não é. Então a gente mostra 

que houve essa queda na parte técnica, houve uma diminuição da parte, da parte .... 

 

WH - Isso a gente pode explorar mais ... 

 

CA - Agora isso aí se reflete muito bem se vocês examinarem a produção, as publicações técnicas, 

científicas que nós tínhamos nas revistas. Agora outra coisa que eu deixei de falar e que deu grande 

trabalho e que deu grande nome ao Pinotti foi o grupo de pesquisa. Porque nós trabalhávamos 

associados ao grupo de pesquisa, sempre nós távamos ligados ao grupo de pesquisa pra , pras 

diferentes campanhas, né. E aí formávamos até, fizemos grandes amizades, eu cito um que (parada 

na fita) Leônidas Deane, ficou nosso amigo, a inter, a interrelação de pesquisa que a gente fazia, 

inclusive pesquisa que não era, era quase pesquisa pura, não era pesquisa aplicada, por exemplo, 

ele tinha um trabalho que nós demos todo apoio a ele, foi pesquisa de malária em símios, em 

macacos. Ele pesquisou todas as áreas de florestas, até as mínimas florestas já quase desaparecidas 

em Viçosa do Ceará, também em Alagoas, onde havia macaco ele, ele fez pesquisa. E a gente fazia 

o quê? Ajudava através do fornecimento de boa disposição de entomologistas do grupo do DNERu, 

não é, do grupo do DNERu, né. Agora e não é só ele, Amauri Coutinho, Rui Coutinho, ô... Rui 

Marques lá em Recife, né, dois grandes médicos, fizeram grande aproximação conosco, nós 

tínhamos ...participamos de várias conferências, de vários...reuniões, sabe pra quê? Para se discutir 

o tratamento da esquistossomose, com a evolução porque aí a esquistossomose nós fomos tratando 

desde a fuadina, desde o antigo tratamento, fuadina, repodral, não é, antomalina, e saiu por aí veio, 

chegou um que todo mundo dizia que era uma maravilha e terminou matando gente, que foi a 

(icantone?). Com o quê? Lesão no fígado, lesão amarela do fígado, estragando o fígado, a 

transaminar (?) ia lá pra cima e dentro de três ou quatro dias matava o sujeito. Houve casos desse, 

houve casos de (incantone?) que matou gente aí. 

 

WH - É agora Dr. Celso, a gente vê pela trajetória que o Sr. conta que realmente o trabalho do 

sanitarista estava muito ligado à pesquisa. 

 

CA - Muito ligado à pesquisa porque o trabalho da aplicação da metodologia de profilaxia se baseia 

na pesquisa porque nós temos que saber tudo sobre os moluscos, sobre os triatomas, sobre os 

mosquitos, seus hábitos, as suas..., a época que devem ser combatido. Era outra coisa, nós 

tínhamos... a vantagem que nós tínhamos era de trabalhar contra Chagas na época do verão, o 

início do verão, porque era a época de maior atividade, inclusive a maior atividade sexual do bicho, 

na época quente. Na época do inverno eles estão meio ibernados, ibernando, não é. E aí a época 

de chuva e de inverno eles estão péssimos, não tem produção, a produtividade cai, então, gastamos 

muito dinheiro e o número de casas borrifadas é muito pouco. Isto parece uma bobagem, não é 

não. É uma questão de administração, de você jogar os guardas na época seca, na época que não 

há muita chuva, eles andam o dia todo, produzem muito mais e também na época mais quente... 

Hum, vamos encerrar hoje com mais o quê? Eu ia dizendo qualquer ... 

 

WH - Agora a gente pode deixar e terminar ... 

 

CA - Não, vamos encerrar nessa parte da Divisão de Profilaxia, não é. 

 

CF - Isso. 
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CA - Em que todas as campanhas que eram realizadas, à proporção que nós íamos obtendo 

resultados, nós publicávamos esses resultados. Não só nas revistas, como nos congressos, 

apresentávamos nos congressos. Por exemplo tracoma nós fizemos em 66, em Curitiba, uma 

apresentação do panorama do tracoma no Brasil, quer dizer, deixou de ser problema de saúde 

pública nessa época já, em 66 já não era mais problema de saúde pública. Isso foi apresentado e 

comentado pelos tracomatologistas lá de São Paulo, o Galotti e outros mais e depois não 

abandonamos, pelo contrário, anos depois eu promoví já, não como diretor da divisão de profilaxia, 

mas como assessor uma, uma, um inquérito de âmbito nacional pra verificar as condições da 

prevalença do tracoma no Brasil, em todas as suas fases, tracoma 1, 2, 3 e 4. E fizemos em todas 

as regiões em que o tracoma foi encontrado antes, né. Agora, esse, esse programa não foi apenas 

indicado por ofício pra se feito não. Eu fui, eu e os outros colegas que trabalhavam lá, né. Por 

exemplo, eu saí daqui fui pra Londrina, fui pra Cornélio Procópio, fui pra ... com o colega que era 

responsável lá que era Tito, Tito Lívio (?). Nós viajamos muito pra fazer esses exames em áreas 

que já eram considerados controlado. Fomos pro Norte, fomos pro Ceará pra fazer essa mesma 

pesquisa, nos municípios de Barbalha, de Juazeiro, levei o Josiê, Josiê Sobrelha que era o médico 

responsável por lá, não é. Em Pernambuco viajei com o Borba, Ipólito Borba, levei a todos os 

focos de Pernambuco passando por Vitória de Santo Antônio, Buique, onde ele morou e operou 

muito lá em Buique e terminamos encontrando em Exú numa área perto da serra chamada Tabocas, 

era um, um pequeno lugarejo. Lá nós encontramos um foco ainda de tracoma, estava antigo, velho, 

mas tava lá. Então são focos resistentes que nós depois mandamos intensificar a campanha. 

 

 

Fita 21 – Lado B 

 

 

CA - Esse, esse, esse inquérito ... 

 

WH - O Sr. dizia que encontraram o foco... ... Isso. 

 

CA - ...de âmbito nacional de tracoma, eu acompanhei em todos esses Estados. Esse de Itabocas, 

essa localidade lá de Exú foi o único foco grave ainda existente em mil novecentos e ... ... setenta 

e seis, se não me engano. Eu tenho aí a publicação do grande inquérito e, logo em seguida, no ano 

seguinte, eu fui novamente pra lá pra ver essa parte de Itaboca em 77, e a publicação vem ... 

 

WH - E as técnicas continuaram as mesmas, Dr. Celso? 

 

CA - Hã? 

 

WH - As técnicas eram as mesmas, era trabalhar com as professoras, era usar remédio, colocar ... 

 

CA - Não, ha... variou ... De uma maneira rápida, quando se começou a trabalhar com tracoma, se 

trabalhava da seguinte maneira, era puramente assistencial, dentro do posto, pra trabalhar, pra fazer 

brossage (?), quer dizer, uma trituração daqueles, daqueles folículos na conjuntiva. Depois se 

inventou um processo novo que surgiu lá no Irã e na Tunísia. E pensava-se que era muito bom, 

mas não era. Era diatermocoagulação, por quê? Porque os folículos quando são confluentes, juntos 
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uns dos outros e eles são destruídos com a diatermocoagulação, há uma retração, a cicatriz é de tal 

maneira viciosa que ele faz muito mais mal do que se deixasse pra ele ter uma cura mais ... com 

remédios, com outras, ... porque aí determina o entrópio. O, o encurvamento da pálpebra, do 

esqueleto da pálpebra, porque é aquela parte mais dura. Então isso determina uma seqüela que só 

pode ser resolvida com cirurgia, então nós passamos da fase de brossage, da fase de nitrato de 

prata, que se fazia nitrato de prata, passamos pra sulfa, depois passou pra essa fase de 

diatermocoagulação, que imediatamente, quando eu cheguei, eliminamos logo, porque não dava 

pra fazer. Caríssimo, é preciso de um técnico especializado, um aprelho pra fazer quantas? Hã, hã, 

(pigarro) tinha que fazer uma anestesia, era um, era um suplício pras pessoas que iam fazer aquilo. 

Aí então passou pra coisa, aí então a gente deve render homenagens ao progresso da farmacologia, 

inventaram o antibiótico, saiu o antibiótico e o antibiótico na pomada que não custa quase nada, 

barato, e não faz mal a ninguém, resolveu a parada. Agora, por quê? É específico para o tracoma? 

Não, não é específico, mas a pomada antibiótica limpa de todos os germes a conjuntiva e vem a 

natural cura natural do tracoma. Deixa de ser uma doença grave, pra ser uma doença simples. 

 

WH - É, mas Dr. Celso eu tinha lhe perguntado também, na época que o Sr. começou a coordenar 

a campanha, o Sr. contou pra nós que usava muito trabalhar nas escolas, levar aquela cartilha ... 

 

CA - Ah ... isso foi quando eu comecei. Antes, antes não se tinha isso não, antes era só o posto.  

 

WH - Então, então, pois é, em 76 continuava com o mesmo ... 

 

CA - 56? 

 

WH - 76. Quando o Sr. volta a encontrar aquele foco lá ... que o Sr. acabou de contar ... 

 

CA - Foi a mesma coisa, a técnica se manteve a mesma. Primeiro, por quê? Porque o remédio é 

magnífico, é miraculoso. Se você consegue colocar três dias seguidos na conjuntiva de uma pessoa 

e daqui a um mês continuar a colocar mais três dias seguidos, nesse período não há possibilidade 

de evoluir uma conjuntivite. E aí o tracoma deixa de ser grave, vai reduzindo, reduzindo, vem a 

cicatriz natural, forma-se a linha de arte, né, a linha de cicatrização natural e a pessoa não transmite. 

Primeira coisa é essa, o grave do tracoma são as conjuntivites superajuntadas, são as conjuntivites 

associadas. Então aí é que é o perigo. É o que torna a coisa grave. Agora como isso é como água, 

é tão simples como água, então continuou essa técnica e em dez anos desapareceu o tracoma como 

problema de saúde. 
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Data: 08/06/1994 

 

 

Fita 22 – Lado A 

 

 

WH - Bom, vamos começar hoje a décima entrevista com o Dr. Celso Arcoverde de Freitas, no 

dia oito de junho de 1994. Dr. Celso a gente vem acompanhando, né, a sua trajetória profissional 

e entre uma das coisas que a gente gostaria de falar na entrevista de hoje seria sobre a sua atuação 

na Escola Nacional de Saúde Pública, né. A gente gostaria de iniciar perguntando pro Sr. como é 

que o Sr. entrou na ENSP, né, como é que o Sr. ingressou na ENSP. 

 

CA - Muito bem, então vamos começar do início. Eu entrei pra ENSP quando ela foi criada, em 

1959, Scorzelli, o seu primeiro diretor. Eu ... fui para sessão de ... Fundamentos Sócio-

Econômicos, como assistente do Mário Magalhães. Então, naquela época, a ENSP com a sua, sua 

atividade ainda, vamos dizer, praticamente incipiente, ocupava apenas dois andares no Hospital 

alí no Morro da Viúva, (vozes de pessoas ao fundo) hospital de pediatria do... Fernandes Figueira, 

era alí que ficou instalada a ENSP, durante algum tempo. E lá então participamos daquelas 

atividades e eu também ajudava nas aulas lá, com Mário Magalhães, que ele deu grande estímulo 

mostrando a importância do desenvolvimento na saúde pública, já daí vinha a luta de Mário 

Magalhães pra mostrar que a saúde pública não se resolve só com ações médicas, tem que se 

resolver a saúde pública com a... conseqüência, ... muitas coisas da saúde pública são conseqüência 

do desenvolvimento. Aliás, vou fazer um parênteses, eu, eu me lembro que Mário costumava 

dizer ... a saúde pública é... com esses centros de saúde tudo, isso é uma superestrutura, porque a 

infraestrutura vem é do per capta da população, é do poder aquisitivo do povo, sem poder 

aquisitivo, quer dizer, apenas a população de miseráveis, pode fazer o maior programa de saúde 

pública que não vai trazer saúde a essa população, pode trazer até ausência de doenças daquelas 

mais fáceis de serem eliminadas. Então, ele lembrava sempre disso, muito médico no princípio do, 

do, da década de 20 que foi à América do Norte e que se chamaram depois os “novos turcos”, 

inclusive o Maneco Ferreira, o Barros Barreto, Fontenelle, essa gente toda que, eram os principais. 

Eles vinham imbuídos de tudo que se fazia na América do Norte e a tendência era querer realizar 

aqui o que se fazia lá, até o per capta era calculado em dólar. Avalie só, grandes divergên..., 

grandes... ... é, modificações tremendas, não podia de maneira nenhuma se comparar o Brasil com 

as suas, os seus problemas, a sua amplidão territorial, as suas diferenças climáticas de regiões e os 

seus problemas de saúde com a América do Norte. E naquela época, dizia Mário, eles lá tinham 

centros de saúde magníficos, já naquela época depois de vinte pra cá. Mas isso foi conseqüência 

da melhoria da saúde normal da população, foi o desenvolvimento lá na América do Norte, né, que 

trouxe essa estrutura de saúde, não é, tão bem preparada e cada vez mais com especialistas. Então 

na época ainda do Carlos Chagas, ele chegou até a trazer uma enfermeira de saúde pública 

especialista da América do Norte pra cá, não me lembro o nome dela, mas ela...foi quem veio 

praqui. Foi também na época que ele criou a Escola de Enfermagem ... Ana Néri. 

 

WH - Ana Néri. 

 

CA - Mas, naquela época, voltando agora aos “novos turcos”, eles vieram com esses, imbuídos 

dessas ... Então, com o passar do tempo, Mário e outros começaram a observar que os resultados 



 
 

361 

 

não eram tão brilhantes como se esperava. E Mário chamava a atenção pra uma coisa, era o preço, 

era muito caro uma estrutura de saúde pra proteger tão pouca gente. Então os resultados não davam 

pra beneficiar o universo que se ... que nós tínhamos pra proteger, então, ... nessa época passou a 

se examinar e a olhar, as soluções tinham que ser dadas com análise dos problemas daqui e 

indicando soluções nacionais. 

 

WH - Que tipo de mudança trouxe efetivamente na área de saúde essa ... essa .... essa mudança de 

visão da saúde pública? 

 

CA - Primeiro, criar condições de trabalho que pudessem beneficiar a maioria em coisas simples 

e não sofisticadas. Então, ... já na época da Escola de Saúde eles chamavam atenção pra isso: por 

que uma estrutura altamente sofisticada quando nós temos problemas simples? Então nós vamos 

procurar gastar de uma maneira melhor, aplicar bem o dinheiro em programas simples e que 

beneficiem uma maioria de, de população, a grande maioria da população. E come... e daí 

começaram a surgir, começou a surgir esse novo pensamento, não é. E, e, resumindo, se você 

dispõe de um programa bom de desenvolvimento, você tem como subproduto uma melhoria na 

população. 

 

WH - Na saúde da população. 

 

CA - Na saúde, uma melhoria na saúde da população. Se você tem um bom programa que consiga 

realmente melhorar as condições de desenvolvimento econômico, você tem sem nenhuma dúvida 

uma melhoria na, na, na saúde da população. Então, ... 

 

CF - Essas idéias eram as idéias que orientavam o curso no caso ... 

 

CA - Essas idéias... Exatamente, ... não, essa cadeira do curso que era Fundamentos 

Socioeconômicas da Saúde Pública, que foi o Mário quem começou isso, Mário Magalhães. 

 

WH - Porque os outros cursos não eram na mesma linha. 

 

CA - Não tinha, não, não, eram, eram mais clássicos, né, como vinha já estabelecido antes, era 

uma cópia fiel do que se fazia lá fora, nos Estados Unidos. 

 

WH - Quer dizer, essa, essa matéria que ... 

 

CA - Ele introduziu, ele introduziu. 

 

WH - ...que o Mário Magalhães dava era realmente uma coisa nova. 

 

CA - Era uma coisa nova aqui, porque eu, eu, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de saúde 

não tinha isso, eu fiz em 46 e em sessen..., em 59, em 46 e em 59 eu fui pra Escola de Saúde e, e 

entrei nessa parte Fundamentos Sócio-Econômicos. 

 

WH - Aliás eu ia lhe perguntar, Dr. Celso, a idéia de criação de uma Escola de Saúde, é... era uma 

idéia difundida entre os sanitaristas? 



 
 

362 

 

 

CA - Foi uma idéia que surgiu naturalmente, foi uma evolução. Porque Barreto quando criou o 

curso de saúde pública do DNS junto a... lá em Manguinhos, né, porque o curso era em 

Manguinhos, isso evoluiu, foi uma época feliz, uma época muito boa de grande, de grande 

produção e melhoria do pensamento de saúde pública, porque muita gente foi ... trazida para aqui 

fazer o curso vinda dos Estados, muitos médicos dos Serviços de Saúde dos Estados, das 

Secretarias de Saúde dos Estados vinham praqui fazer o curso. E os médicos dos Serviços 

Nacionais que foram criados em 1941, a grande maioria já tinha também interesses, já era uma, 

uma, uma norma mandar que os seus médicos fizessem o curso de saúde. Então, eu dou como 

exemplo melhor o de Almir Castro que mandou fazer o curso de saúde, todos os médicos do 

Serviço de Peste fizeram o curso de saúde pública, de modo que se formou uma equipe muito boa, 

era especializada em peste, mas tinha noção geral, tinha, tinha a consciência do médico sanitarista. 

De maneira que foi isso uma das coisas magníficas que recebeu o DNERu, que recebeu todo esse 

pessoal já formada, já formado, não é, a, a, essa mão de obra especializada foi uma dádiva 

fantástica para a criação, ou melhor, o êxito, vamos dizer, do DNERu, porque o DNERu foi um 

órgão magnífico, foi um órgão que fez grandes coisas para os objetivos específicos, para os seus 

objetivos específicos ... de controle. 

 

WH - É, mas ele já recebeu ..., quer dizer, essa consciência sanitária que o Sr. fala, essa era coisa 

do Barreto, né, essa idéia de criar uma consciência ... 

 

CA - Claro, ...ele... ... isso veio do Barreto, foi o Barreto um dos homens que mais trabalhou e 

criou esse, esse grupo, essa geração de médicos sanitaristas. 

 

WH - Quer dizer, era já uma política estabelecida dentro da, do Departamento de Saúde de 

formação ... 

 

CA - Uma política do DNS tendo à frente o Barreto. Barreto foi um dos maiorais nessa ... 

 

WH - E agora, como é que isso evoluiu? O Sr. tava contando essa história pra dizer como é que 

essa idéia evoluiu pra ENSP, né... ... o Sr.... 

 

CA - Bom, a ENSP foi criada e foi dirigida e teve seus professores exatamente com essa geração. 

Scorzelli fez parte dessa geração de novos sanitaristas, trabalhado pelo Barreto. Mário Magalhães 

da mesma maneira, não é, e tantos outros. E ... Oswaldo, Oswaldo Costa, Oswaldo, que foi lá da... 

de Manguinhos, né, Oswaldo ..., como é o nome dele, esqueci. 

 

WH - É Oswaldo Costa. 

 

CA - É Oswaldo Costa, é. Então, fechando esse entróito, começamos lá em 59/60, né, em 59, 

quando eu saí do gabinete de Pinotti, eu fui pra ENSP, em 59, fiquei lá até janeiro, em janeiro de 

60 eu fui Recife, pra SUDENE e fui com o Mário também, o Mário Magalhães foi em 60 pra lá. 

Agora ... 

 

CF - Aí quando o Sr. voltou da SUDENE ... 
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CA - ... Depois que eu voltei, depois que eu voltei da SUDENE em dezembro de 60 e que 

novamente é.... fiquei trabalhando na, no DNERu, não é. O trabalho do DNERu era muito 

aproximado da ENSP porque nós, nós éramos convidados pra dar cursos de endemias rurais, então, 

como nós tínhamos facilidade de aproximação com todo aquele pessoal que já era conhecido 

nosso, então, em 61, quando eu fui diretor do DNERu, eu continuei cada vez mais ativo na 

colaboração aos cursos de saúde pública. Agora, o que é importante dizer, é que a Escola de Saúde 

cresceu, porque antes havia o curso básico de saúde pública pra médico; na Escola de Saúde então 

cresceram vários cursos.  

 

WH - Quer dizer, começou com o curso ... 

 

CA - O curso de saúde pública pra médico, pra engenheiro sanitarista, não é, para ... para médicos 

veterinários, depois os cursos de especialização, que vieram de epidemiologista, de bio-estatística, 

de educadora sanitária, todos esses cursos e pouco a pouco foram crescendo também os 

departamentos lá dentro, atraindo elementos de...com experiência nas endemias,... cresceu muito 

a parte de ensino já especializado, como por exemplo, o Sólon Camargo ficou durante algum tempo 

depois que ele se afastou, depois que ele voltou para o Brasil da sua, da sua permanência no, no 

Caribe, ele veio pra parte de febre amarela, não é. O mesmo aconteceu com Mário Aragão, que 

também ficou trabalhando numa sessão lá da, da ENSP. Outro exemplo foi Frederico Simões 

Barbosa que ficou na parte de esquistossomose e chegou também a ser diretor durante vários anos, 

alguns anos, Frederico Simões Barbosa. 

 

WH - Ernani Braga chegou a trabalhar na ENSP? 

 

CA - Ernani antes de, de Simões Barbosa. Ernani eu trabalhei com ele também, exatamente com 

Ernani. Pra você vê a colaboração entre o DNERu, os médicos do DNERu, principalmente aqueles 

que tinham mais eh...afeiç ... gosto pela questão de ensino e que tinha material e que gostava de 

acumular material em suas viagens pelo interior, então nós tínhamos as coleções de slides com a 

casuística que ia encontrando pelo, pelos sertões afora, das diferentes doenças desde 

esquistossomose, de leischmania, de filária, de peste, tudo isso, tracoma, tudo isso nós ... ora, esse 

material todo, riquíssimo, era levado pra Escola de Saúde, e então, nós trabalhamos lá uma 

enormidade de anos, muitos anos, todos os anos durante o trabalho que eu tive no DNERu, não 

deixava de participar das aulas de, de endemias. 

 

WH - Quer dizer, o … 

 

CF - Só um instantinho, uma dúvida Dr. Celso, nesses anos todos que o Sr. ficou dando aula na 

ENSP não foi especificamente nessa disciplina que o Dr. Mário Magalhães tinha criado? … Aí … 

foi só naquele período lá. 

 

CA - Não. Essa disciplina morreu com o Mário. Mário continuou, porque Mário continuou, 

inclusive depois que ele veio também da SUDENE pro Rio, depois de 60 que ele veio pro Rio, eu 

ainda tive, fiquei em contato com Mário e assistia e acompanhava as idéias dele sobre o 

desenvolvimento em saúde. Ele publicou muita coisa naquela revista da Getúlio Vargas, sobre … 

a revista era … Desenvolvimento e Conjuntura, o nome da revista, Desenvolvimento e Conjuntura, 

ele fez várias publicações, seguidas publicações e todo esse material está hoje em Brasília 
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porque … a mulher de Mário Magalhães, Nise da Silveira, doou a biblioteca de Mário Magalhães 

ao Ministério da Saúde. 

 

CF - Ah, é? 

 

CA - Hoje, existe uma biblioteca que parece que tem o nome de Mário Magalhães, que foi doada 

para o Ministério da Saúde em Brasília. Então, essa revista Conjuntura e (pigarro), 

Desenvolvimento e Conjuntura, ele fazia as, as publicações. Agora, quando nós estávamos lá na 

SUDENE, Mário promoveu uma coisa muito curiosa, foi o Congresso, o Congresso de Higiene, o 

Congresso Brasileiro de Higiene de 1962, em que se destacavam as, os problemas de áreas 

subdesenvolvidas e, principalmente, desenvolvimento e saúde. A partir daí, com os resultados, 

com as recomendações desse Congresso, o Mário aproveitou e lançou um estudo para III 

Conferência Nacional de Saúde, não é. Essa III Conferência foi feita em 63 já, se não me engano, 

na gestão do Wilson Fadul. 

 

WH - Wilson Fadul. 

 

CA - Wilson Fadul, já em 63. Então, foi memorável essa, essa reunião da III Conferência Nacional 

de Saúde porque ele, o Mário viu consolidada a idéia dele de desenvolvimento e saúde. Se bem 

que, um grupo de médicos sanitaristas, dos melhores também, de grandes é... fama, de grande 

brilho, fossem contrários, achavam que saúde leva ao desenvolvimento. Era exatamente o 

contrário, a saúde deve ser sempre procurada, deve ser sempre ajudada, mas o que leva mesmo ao 

desenvolvimento não é a saúde, a saúde é conseqüência do desenvolvimento, não é. Agora, ... 

 

CF - E como é que ficava então essa ... 

 

CA - ... O Mário como era muito, muito prático, tinha um raciocínio muito concreto, muito...ele 

não perdia tempo, não tinha pensamento abstrato, não, ele ia logo ao...então ele escolhia, por 

exemplo, escolheu o SESP que era o melhor serviço da época, que era uma espécie de menina dos 

olhos da saúde pública americana, porque então ele malhava, dizia que o SESP era um absurdo de 

gastar dinheiro, porque era um serviço muito bom, muito bonito, mas os resultados não, não 

estavam sendo aqueles esperados, protegia pouco. Aliás, o SESP devia ter terminado durante a 

guerra, diz ele, porque aquilo foi feito, o SESP, só pra carregar os nordestinos e proteger durante 

algum tempo enquanto eles iam tirar a borracha lá no Amazonas. Mas depois, os centros 

continuaram, o Serviço se expandiu, outros centros foram se desenvolvendo, pegou todo o 

Nordeste, o vale do, do São Francisco também e, aí é que vem a crítica do Mário, ele dizendo, o 

que se gasta no SESP em saúde pública é um exagero em relação ao que ele oferece de resultados. 

Agora, tem aí a luta, “ah, mas, então se deve fazer saúde pú..., não, não deve fazer saúde pública, 

deve esperar o desenvolvimento?” Não é isso. O médico sanitarista faz saúde pública esperando 

também o desenvolvimento, e, inclusive, cabe ler essas prioridades, porque o que não se quer é 

que o dinheiro seja gasto sem resultados. A...a... aplicar mal o dinheiro é um desperdício total e 

que não há nenhum benefício. Então, nós vamos usar o dinheiro nas, nas coisas...nos problemas 

mais simples, no interior onde se possa proteger a camada mais pobre, mais carente, mais 

necessitada do país, não é. E as áreas mais ricas, as áreas de maior desenvolvimento econômico, 

elas próprias têm forças para criar a sua estrutura de saúde. Agora, nessa, com essa idéia, deixando 

bem claro, o médico sanitarista não, não afasta de maneira nenhuma a idéia de realizar programas, 
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mesmo sabendo que estamos numa fase de, de subdesenvolvimento. Então, os programas simples, 

os programas que a tecnologia e a ciência, química e a farmacologia nos oferece, elementos 

simples, então nós fazemos tratamentos coletivos, mas isso já modernamente, nós fazemos 

tratamento coletivo para tracoma, para bouba, para filária, não é. Então, todos ... são programas 

que minoram a situação das áreas onde há uma prevalência elevada, onde havia, porque hoje já 

não há mais, esses progra... esses, esses exemplos que eu estou dando já foram banidos como 

problema de saúde, não existem mais como problema de saúde, bouba, tracoma, a filária mesmo 

já reduziu muito, apesar de não haver obra de saneamento e de, e de drenagem, e de enxugamento 

daqueles pântanos de Recife e de Belém, que são os dois grandes focos de filária; já, ela baixou 

muito porque houve o tratamento coletivo com a triperasina. que é, que deu um resultado muito 

bom, mas, não resolveu totalmente, não é. Mas, voltando ainda a questão da ... 

 

CF - Deixa eu só lhe perguntar uma coisa, Dr. Celso, como é que essas idéias, então, defendidas 

pelo Dr. Mário, elas repercutiam na ENSP, na Escola de Saúde Pública, na formação dos 

médicos? ...  

 

CA - É, ela ... 

 

CF - O Sr. falou que a disciplina... aquela disciplina que ele criou, ela foi só restrita aquele período, 

ao, ao ano de 59, não foi isso? Depois que foi ... 

 

CA - Que ele depois saiu, porque o Mário depois saiu da Escola também. 

 

CF - Pois é, aí depois o Sr. volta ... 

 

WH - Aí a matéria acabou, essa matéria ... 

 

CA - Eu não me lembro, eu acho que acabou essa, essa parte parece que, eu não sei quem ficou 

dando isso, porque o que eu via mesmo eram outras coisas lá. 

 

CF - Não se discutiam essas coisas ao longo dos anos todos que estavam ... 

 

CA - Ah, se discutia, se discutia de um modo geral; por exemplo, quem mais se discutiu isso foi a 

Sociedade Brasileira de Higiene. 

 

CF - Não, mas na ENSP especificamente, na formação dos professores, dos médicos. 

 

CA - Na ENSP especificamente, não, eu não me recordo que tenha alguém tomado a bandeira do 

Mário. Agora, a..a...a preocupação que nós tínhamos na ENSP era realizar cursos de uma maneira 

que fossem os mais práticos possíveis, já conseqüência dessa, dessa coisa da saúde pública e o 

desenvolvimento. Por exemplo, um curso quanto mais prático, quanto é... melhor informação e 

exemplos der sobre o que ocorre na área rural, na área urbana mesmo, então nós levávamos para 

esses cursos os exemplos mais claros, os mais concretos, procurando alertar os novos médicos 

sanitaristas como eles deviam agir, que discernimento eles podem ter frente a certa, a certas 

situações, não é, então, estimulando tudo, a criatividade e, principalmente, jogando, se possível 

durante o curso, na área, na área problema. Quer dizer, levando aos centros de saúde, levando à 
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zona rural. Recordo agora uma coisa importante que houve na Escola de Saúde, nessa época era o 

Blóis, Edmar Terra Blois que era o diretor, então nós fizemos uma sugestão para depois do curso 

de endemias que nós távamos ministrando, levar os médicos de saúde pública, os novos médicos 

de saúde pública para um seminário intinerante, mas com uma precípua ...interêsse, objetivo, era 

realizar a coisa da maneira mais prática possível. Então, eu estabeleci o seguinte itinerário, nós 

dispúnhamos, aí é que você vê a colaboração entre o DNERu e o ... Eu tinha condição de fazer 

isso porque era diretor da Divisão, eu tinha,... então eu consegui caminhonetes e levei o grupo até 

o nordeste. Agora, na Rio-Bahia eles já foram conhecendo o que é um serviço de saúde pública de 

zona rural, foi o serviço contra a bouba. Então nós procuramos Edvar de Carvalho, que era o 

médico encarregado da campanha de bouba em Teófilo Otoni e mostramos o que se fazia e o que 

se fez lá, porque naquela época já nem havia mais, era um resíduo que estava sendo feito, era uma 

avaliação, era uma, era uma pesquisa operacional o que estava se fazendo naquela época. Pois 

bem, já a rapaziada, os médicos e tinham até moças, tinha de São Paulo, uma ‘nissei’, uma 

japonezinha. E, então, levamos aquele pessoal pra lá, pro Nordeste e eles ficaram encantados com 

a viagem, porque tudo que eles tavam vendo de saúde pública era tudo informação teórica, porque 

a única parte prática era no Centro de Saúde Manoel, Samuel Libânio, que era aqui na, em Vargem 

Grande, em Jacarepaguá. Então, quando eles viram aquilo lá, sentiram a diferença, viram o 

ambiente, viram a população, eles conheceram, não é, as vítimas da bouba, como viviam, o 

ambiente, a..a ecologia da área, então sentiam o ambiente. Daí eles foram até comigo, até a 

Bahia, ...a Bahia, paramos primeiro em Feira de Santana ... alí eu tive uma dúvida, levá-los pra 

Chapada de Diamantina onde tinha em Jacobina um problema de leischmania, que já estava 

praticamente resolvido, quem trabalhava lá, inclusive, também, era Samuel Pessoa, em pesquisa, 

mas quem fazia a parte de profilaxia era o DNERu; ou ia ao município vizinho alí de Feira, 

chamado São Felipe, muito infestado de Chagas. Pois bem, pra você sentir com nós fazíamos a 

parte prática, eu levei o pessoal pro laboratório de Feira de Santana, cada um, dividimos em três 

turmas, cada turma com um guarda encarregado, um guarda chefe encarregado, munidos de tubos, 

de, de frascos para coleta de material, material aí que eu digo é barbeiro, triatoma, pinça, não é, e 

fomos pro campo. Agora, não era só pra passear no campo, não, era pra entrar nas casas, procurar 

naquelas taperas as, as manchas de sangue do barbeiro na, as manchas de fezes dos barbeiros nas 

paredes, né, as cascas das, das linfas, as esúvias que podiam ficar por alí, não é, .... e procurar ovos 

de triatoma naquelas frestas da, das casas de barro, de pau-a-pique com barro, não é. Então, com 

auxílio de uma pinça ia escarafuchando, retirando e a...a...ninguém ia voltar sem estabelecer, sem 

trazer alguma, uma demonstração de que havia barbeiro alí, ou era ovo, ou era informação de que 

havia fezes nas paredes, ou então era o próprio barbeiro, porque nós levávamos também é... uma, 

uma...umas bombas de...era piretro, que é para o barbeiro ficar irritado e sair, insetífugo, 

insetífugo, então ele sai vivo. Então, jogávamos um pouco de piretro, esperava alí alguns minutos 

e eles se irritam e saem, então pegava-se o barbeiro. Então, foi uma beleza, foi uma festa. Eles 

nunca tinham visto se não o barbeiro em fotografia de livro. E lá no campo nós mostramos o 

barbeiro como vive, não é. 

 

WH - Esse... 

 

CA - Agora, esse barbeiro, eram colocados nos frascos e iam, fomos no dia seguinte pro 

laboratório, espremer o barbeiro pra ver se tinha triatoma, não é. E na hora de espremer o barbeiro 

também tinha classificação, né, porque nós tínhamos elementos pra classificar. Então o médico 
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tem obrigação de aprender essas coisas todas, inclusive saber classificar o barbeiro. Quer dizer, 

era uma viagem dessas, um sentido prático. 

 

 

Fita 22 – Lado B 

 

 

WH - O Sr. tava dizendo ... 

 

CA - Então, depois que nós fizemos essa pesquisa de triatoma em São Felipe, na Bahia, nós 

continuamos a viagem até Alagoas. Aí, então, houve uma coisa muito curiosa, quando nós 

passamos por um município de Alagoas chamado Arapiraca, nós tivemos oportunidade de mostrar 

o que é desenvolvimento e saúde, de uma maneira muito simples, não é?  Eu trabalhei lá em 

Arapiraca na época de 40 e 41 e nós estávamos voltando lá muitos anos depois, em sessenta e 

tanto, não é, essa viagem foi em torno de...quase em 1970, foi no fim da década de 60, com esse 

grupo. Pois bem, então eu mostrei que naquele lugar, Arapiraca, que eu vi praticamente nascer, 

que não tinha nem calçamento, eram duas ruas paralelas, hoje é uma cidade grande, rica, uma 

cidade de exportação de fumo e de farinha de mandioca, os dois produtos, além de outros, mas 

principalmente esses dois. Naquela época nós trabalhávamos muito junto às prefeituras solicitando 

a construção de silos pra evitar a proliferação de ratos, né, e, também acontecia o seguinte, nós 

tínhamos uma preocupação de indicar à população rural que se fizessem as fossas sanitárias, uma 

fossa, uma fossa negra, era como cavar um buraco bastante fundo e protegido, com uma casinha e 

um, uma base para sustentação das pessoas que fossem utilizar e, depois de cheios, eles seriam 

fechados e abririam outro. Pois bem, nesta área de Arapiraca, sem nenhuma campanha, todo aquele 

pessoal da zona rural construiu as suas, as suas fossas sanitárias, as suas fossas. Agora, isso é 

conseqüência do nível econômico que melhorou, e então ... E outra coisa diferente, que, enquanto 

na população de Alagoas, na zona da mata, predominava o tipo de habitação de barro e até de 

palha, telhado de palha, em Arapiraca já era alvenaria, muitos não rebocadas, mas era alvenaria e 

telha. Então, a diferença já se notava alí. Isso na época em que eu levei essa rapaziada lá pra, pra 

conhecer o Nordeste e verificar como se tratava...como se realizava o trabalho. Em Alagoas 

tivemos oportunidade de ver a parte de esquistossomose, fomos ver isso, um pouco, na zona de 

Viçosa, que passou a ser chamada Assembléia, mudou de nome esse município, município de 

Viçosa, em Alagoas, passou a Assembléia. Eu mostrei de propósito, porque nós tínhamos interesse 

na época, na construção de fossas e na melhoria de saneamento, na melhoria de saneamento. E por 

que eu nesta época que trabalhava em peste fazia isso? Já era um pouco pela influência dessas 

idéias, então ... ... houve até uma coisa curiosa, na época existia um prefeito lá que depois se tornou 

famoso no Brasil todo. Esse prefeito certa vez ele estava comigo num bar e pedindo para que se 

Pinotti mandasse os canos pra completar a adutora de água para Viçosa, e, eu fiz o pedido, não sei 

se fui atendido, mas fiz nessa época. O prefeito é que eu não esqueci o nome dele, era esse, esse 

grande, o menestrel das, das, como é... 

 

WH - É... Teotônio Vilela? 

 

CA – Teotônio Vilela! Naquela época, ele era de lá, de Assembleia, lá de Alagoas. Então nós 

mostramos que alí era um foco de esquistossomose, principalmente no rio, no rio Undaú e rio 

Paraíba, são dois rios que descem pra Maceió, pra Alagoas. Mas, continuamos a viagem e entramos 
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por Pernambuco, mostramos no sertão de Pernambuco, os focos de peste, eles viram os tipos de 

casas, a maneira como os, aqueles (rurículos?), aqueles camponeses que guardam as suas, as suas 

colheitas atraindo ratos e a luta que a gente tinha pra conseguir o que é praticamente impossível 

conseguir, se não um ou outro que ia realizar, é armazenar em silos, eles armazenam é no canto 

da, da parede as suas colheitas, né, então isso é péssimo porque atrai a rataria, não é. Atrai e há um 

intercâmbio não só de rato doméstico, como de rato silvestre. Foi a grande luta pela ... 

 

WH - Da campanha, do Serviço. 

 

CA - ...do Serviço de Peste para conseguir afastar, abrir um hiato entre as duas, as duas faunas, a 

doméstica e a silvestre, né, através do afastamento da cêrca de avelós, né, de criar esses depósitos 

para as colheitas, etc. De maneira que eles viram a coisa importante que o Serviço de Peste fez foi, 

não só utilizar os novos métodos de, de atendimento à parte profilática de tratamento do doente 

com novos remédios e a destruição dos, dos insetos transmissôres, das pulgas transmissôras, mas, 

principalmente, nós mostramos o que se conheceu quando o Serviço de Peste evoluiu, foi a parte 

da pesquisa, não é. Hoje está absolutamente equacionado e se sabe praticamente tudo da parte 

epidemiológica, não é, apenas ficamos de sobreaviso para os surtos ocasionais que a peste ainda 

poderá determinar mas vindo de, do reservatório silvestre, não do reservatório doméstico, dos ratos 

domésticos. Então, essas coisas todas foram vistas. 

 

CF - Depois de Pernambuco, voltaram ou ainda continuaram? 

 

CA - Não, depois de Pernambuco, fomos mais ainda a outros lugares, eu levei...Bom, dentro de 

Pernambuco, vimos muita coisa, de tudo, vimos peste, vimos tracoma nos postos, aqueles postos 

de tracoma que ainda existiam alguns pra mostrar que não havia mais ninguém nos ambulatórios 

de tracoma porque o tracoma já tinha caído com a, o trabalho na zona rural, o trabalho de, de 

campanha dinâmica na zona rural, não é. Agora, outra coisa foi mostrar em João Pessoa, porque 

(??) de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, passamos diretamente pra Campina Grande, 

Campina Grande e de lá descemos para a zona da mata, que eles chamam o brejo e que no brejo 

tem a esquistossomose, Guarabira, aquela zona lá, e então nós fomos até João Pessoa, de Guarabira 

passamos a João Pessoa pra mostrar um, um trabalho pioneiro que se fez em 1956 em Varjão e 

Mandacarú, duas localidades, dois bairros pobres, duas quase que favelas ali de João Pessoa, onde 

se fez uma experiência muito interessante sobre melhoria da parte sanitária, construção de fossas 

em todas as casas daquela área com a participação da população. Nessa época se fez um trabalho 

relativamente demorado e havia a preocupação de observar, de acompanhar esse trabalho durante 

mais de dois anos para que a própria população continuasse o trabalho educada na parte de utilizar 

bem as fossas e o serviço de água. Agora, o que acontece? Parou o trabalho e as condições de, de 

econômicas não melhoram, volta tudo a estaca zero. Nós aí vamos encontrar o sujeito lavando o 

cavalo na, na beira do riacho e.... as coisas não ficam nunca como aquilo que a gente pretendia. 

 

WH - Dr. Celso (pigarro), eu tenho uma pergunta pra lhe fazer. Nessa época que se cria a ENSP é 

uma época em que a educação, a formação do sanitarista é muito discutida, né, quer dizer, eu me 

lembro por exemplo do seminário de Viña del Mar, organizado pela Organização Mundial da 

Saúde, que era basicamente sobre isso, né, sobre formação de recursos humanos para a saúde. O 

Sr. chegou a participar dessas discussões? 
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CA - Não, dessa, desta parte não. Eu me lembro que na época de Viña del Mar eu estava ocupado 

aí era lá no sertão... 

 

WH - O Sr. tava no sertão... ... Porque nessa... 

 

CA - ...De, de, do Rio Grande do Norte. Nessa época participou um grupo da (USAID?), se não 

me engano. 

 

WH - É... 

 

CA - Não é? E que eles mandaram muita gente pra cá. 

 

WH - Não, USAID, eu lembro que USAID era depois, Viña del Mar é 55. 

 

CA - 55? Foi depois então. 

 

WH - É... 

 

CA - Eles mandaram praqui na época do Juscelino, parece pra contrabalançar a idéia de Juscelino 

da operação Panamericana, eles mandaram aquela operação da ...   

 

CF - Aliança para o Progresso. 

 

CA - Aliança para o Progresso. Mas aí, ele já estava absolutamente dentro dessa idéia de 

desenvolvimento e saúde e não aceitava de jeito nenhum um programa puramente assistencial. 

 

WH - É, inclusive numa, num dos relatórios dessa conferência, desse seminário, né, fala uma das 

críticas que se fazem da formação de saúde pública nessa época era que a saúde era ... o ensino em 

saúde era desvirtuado da prevenção, por exemplo. 

 

CA - É, olha eu participei de uma coisa curiosa. Na época do tracoma, nós já estávamos com essas 

idéias, né, e havia um posto de tracoma muito ativo em Vitória de Santo Antão, dirigido pelo Dr. 

Arruda, era ... Dr. Adolfo Arruda. Pois bem, e ele lá estava a braços com uma freqüência elevada 

de crianças com xeroftalmia. E sabe o que era? Era o seguinte, essa doação de leite em pó que eles 

mandavam de lá as carradas praqui, os meninos tomavam aquilo, mas não tinha vitamina A porque 

era desnatado o leite, totalmente desnatado. Então havia xeroftalmia, quer dizer, ia dar cegueira, 

ia esfoliar a córnea da garotada, estava fazendo isso, já tinha menino com xeroftalmia. Isso alí a 

cinqüenta quilômetros de Recife, nós percebemos isso, nessa época foi quando nós começamos a 

trabalhar em tracoma, nessa época. Foi nessa época que imediatamente veio uma reação e eles 

jogaram fora aquele leite e ... não usaram. E, ... até Mário teve uma frase muito curiosa, ele disse, 

“vocês em vez de mandarem leite, esses gringos em vez de mandarem leite em pó desnatado por 

que que não mandam umas vacas de primeira geração, da melhor ...” 

 

WH - Mário Magalhães?  

 

CA - É, Mário Magalhães.  
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WH - Ele era... 

 

CF - E então ele disse “nós não precisamos de leite em pó enlatado, mandem as vacas de primeira ... 

pedigree, né, de grande pedigree, que é o que nós queremos pra melhorar o nosso plantel”, não é 

(risos). 

 

WH - Ele não deixava passar uma, né? Ele sempre ... 

 

CA - É, fazia uma coisa dessa, desse tipo. 

 

WH - Porque Dr. Celso, essa, essa coisa da, do ensino em saúde ... hã. 

 

CA - O Mário era muito engraçado, ele tinha um poder de escangalhar com o, com o argumentador. 

Houve uma época aí que ele fez uma reunião lá em Brasília e que o sujeito tava dando informação, 

agora me lembrei por causa desse episódio das vacas, que ele dizia “em vez de mandar leite em 

pó, mandem as vacas”, mas depois apareceu um programa em que apareceu um sujeito mostrando 

as excelências de tais (pigarro) investimentos em vacas assim, assado e tal. Mas o dinheiro era de 

tal maneira elevado pra utilização, aí o Mário depois dele cansado (pouco?) a população de o 

auditório com aquilo, o Mário disse, “Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, na minha terra lá no 

Nordeste, um boi acuado dá seis litros de leite, não precisa (risos), não precisa desse tipo de 

(baque?) que você tá, tá vindo aqui apresentar.” Era um negócio mais ou menos ... eu não estava 

presente na ocasião, mas eu soube desse, desse... Acabou a discussão. (risos) O Mário tinha coisa 

desse tipo, era brilhante, era muito é..., eu me lembro da época de 63, quando houve a III 

Conferência Nacional de Saúde, houve um almoço, um jantar em que participaram vários desse 

grupo, inclusive Walter Oswaldo Cruz, ainda estava vivo, estava lá. Então o Mário pediu a palavra 

e falou também Wilson Fadul muito, muito satisfeito com o resultado da ... com o resultado da ... 

 

WH - Conferência. 

 

CA - ...Da atividade daquele grupo de sanitaristas, né. Eu sei que houve também uma outra coisa 

muito curiosa, é que o... Foi a questão de controle da natalidade. É, porque na questão de controle 

da natalidade, nós vínhamos observando, há muito tempo, a preocupação das potências 

econômicas dos países desenvolvidos interfirirem na, na demografia dos países não desenvolvidos. 

E um dos pontos era exatamente esse na cadeira de Mário, de sócio ...  

 

WH - Fundamentos ... sócio-econômicos. 

 

CA - Fundamentos sócio-econômicos. Então, ele vinha acompanhando e nós tínhamos dados e 

publicações, a gente pegava as publicações estrangeiras em que havia uma preocupação pelo 

controle da natalidade aqui no Brasil. Então em 65, a pressão era de tal ordem, que se instituiu 

aqui o controle da natalidade com a BENFAN, que era uma coisa internacional, era uma 

organização internacional subsidiada totalmente pelos gringos, pelo capital internacional, não é. 

E, o curioso é o seguinte, é que ela veio, fazia convênios com os municípios, principalmente pra 

mostrar a amplitude da campanha de, era de âmbito nacional e bem escolhido os lugares onde tinha 

maior índice de fecundidade eram onde eles tinham maior número de convênios, convênios todos 
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de, de, como se fosse um presente que eles davam. A BENFAN dava a quem? Aos municípios, 

não é, ao INAMPS também, aos estados que quisessem participar, mas principalmente aos 

municípios, quer dizer, a penetração era enorme, a BENFAN, a BENFAN. Então, a BENFAN em 

setenta e poucos conseguiu uma coisa extraordinária, ser considerada uma sociedade de utilidade 

pública e o Garrastazu Médici aprovou, aprovou. E a coisa foi piorando e eles foram dominando 

as autoridades, o grupo da BENFAN, por que? Chegou no Figueiredo e o Figueiredo tirou as 

últimas dificuldades que havia para uma campanha totalmente ... levada a efeito pela BENFAN. 

Nessa época eu reuni aqueles, aqueles boletins que a BENFAN publicava. Aí fiz um trabalho sobre 

o controle da natalidade, mais ou menos inspirado ou ..., advertido com os resultados, pelos 

resultados da cam..., da conferência que houve em Belgrado em 1974. Eu, de um lado, tinha os 

boletins da BENFAN e recebia infor, recebia informações de lá da UNESCO e recebi também uma 

revista chamada EIR, é... é uma que é traduzida aqui pela, por uma revista brasileira, é uma revista 

política, é Internacional Review, era sobre pesquisas diversas inclusive a parte política. Essa 

revista EIR publicou o que havia de interesse das potências ricas dos países desenvolvidos para 

realizar o controle da natalidade. Nessa reunião de 1974, eu, eu tenho os documentos ainda aqui, 

o representante brasileiro foi Miguel Osório de Almeida, e ele ficou horrorizado diante do que 

escutou lá sobre essa questão da ... ... Foi uma reunião chamada o ano, o ano da população, o ano 

mundial da população, uma coisa assim, ... a memória tá um pouco, falhando um pouco, mas eu 

tenho um trabalho sobre isso. 

 

WH - Mas esse grupo que o Sr. pertencia era contra esse projeto de planejamento familiar, é isso? 

 

CA - Era...exatamente, era, porque nós não somos contra o planejamento familiar, nós somos a 

favor do planejamento e não do controle da natalidade. Que o planejamento é uma coisa, o controle 

é outra. O controle é para diminuir radicalmente, baixar mesmo a..., reduzir se possível a zero. 

Então, nos protocolos dessa reunião de Belgrado eles dizem uma coisa horrível. Por exemplo, eles 

ameaçaram lá, dizendo o seguinte, que a única maneira de se fazer com que a população baixasse, 

diminuísse, que eles achavam que o mundo ia sofrer uma, uma catástrofe, eles eram uma espécie 

de Malthus antigo, achando que a população do mundo não tinha condição de crescer mais do que 

já tinha, porque não tinha comida pra esse povo todo. Ora, eles ricos diziam isso e jogavam fora 

os excedentes de comida, de ovo em pó, de leite e tinha um leite desnatado só pra dar pros países 

subdesenvolvidos, etc. Agora, o excesso de população, o excesso de comida que eles tinham não 

tavam fazendo... eles jogavam fora. E então ameaçavam que a população do mundo ia, ia crescer 

de tal maneira que não havia comida. Agora, e então dizia, a população do mundo tá com um 

índice de 3.1, os países subdesenvolvidos, por cento, o crescimento, 3.1% sobre... E, achavam que 

tinha que haver o controle da natalidade. Então, ... nós perguntávamos, por que esse afã de obrigar 

os países subdesenvolvidos riquíssimos em potencialidades, de minérios, de área cultivável, de 

área cultivável, de, de potencialidades hidroelétricas, de tudo isso, obrigar essa população a reduzir 

a população drasticamente, quando eles lá na Europa citavam os exemplos, a Holanda, a Bélgica, 

a Inglaterra, a própria Alemanha, no Oriente, no Japão, nenhum deles tinham uma capacidade de 

produzir alimentos e no entanto viviam magnificamente só com a sua tecnologia? Então, você vê, 

a área agricultável no Japão, a população na área agricultável lá no Japão era, naquela época, era 

de 1., mil e oitocentos por quilômetro quadrado, mil e oitocentos por quilômetro quadrado na área 

agricultável. 

 

WH - Mil e oitocentos habitantes? 
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CA - Por habitante, mil e oitocentos habitantes por quilômetro quadrado na área agricultável, 

porque lá... é quase que não tem. 

 

WH - Não tem terra, né. 

 

CA - Mas na Holanda era em torno de mil e trezentos, que a Holanda também é uma área muito 

pequena. E esses países é que estavam exportando dinheiro, mandando dinheiro pra aqui para que 

se controlasse a população. Ao mesmo tempo eles lá estavam gastando dinheiro para que a 

população local aumentasse, para que eles criassem, tinham fundo para ajudar a, a ter filhos. As 

novas gerações estavam com um índice muito baixo, era 0.1 ou 0, quer dizer, não crescia, a 

população só fazia envelhecer. Não chama atenção assim, porque sendo povos muito ricos, sendo 

populações muito ricas, podem suportar uma carga de população velha com doenças crônicas, 

doenças muito caras e doenças que demoram a matar, as doenças crônicas, com a nova tecnologia 

que existe hoje, você tem uma população economicamente, economicamente inativa, gastando rios 

de dinheiro. Agora, o que eles queriam? O que eles querem? Que o Brasil viesse ficar nessa 

situação, de ter uma população velha, não ter renovação, ter uma população velha e não ter nem 

dinheiro pra manter esses velhos. Porque isso é, isso é, a curva de população, a, a, o, a, figura 

geométrica da população não é uma pirâmide aqui mais, já está ficando quase um prisma, quer 

dizer, a população velha tá crescendo cada vez mais. 

 

WH - Ia inverter a pirâmide, né? 

 

CA - É, a base da pirâmide tá diminuindo cada vez mais, não é. E... agora, os países ricos podem 

ter isso, porque eles têm um acúmulo de dinheiro de tal ordem ... 

 

WH - Que eles podem sustentar. 

 

CA - Que eles podem ter essa população velha. 

 

WH - Agora, Dr. Celso, esse, esse, todas essas reflexões que o Sr. tá fazendo, né, é interessante 

porque isso é exatamente o curso que o Sr. dava com o Dr. Mário Magalhães, né. Eu ia lhe 

perguntar, esse curso tinha bibliografia que os Srs. usavam? Qual era o tipo de leitura. 

 

CA - A bibliografia a gente comprava, mandava vir livros... 

 

WH - Que tipo de livros eram? O Sr. podia me falar um pouquinho, eu tenho a maior curiosidade 

sobre isso. 

 

CA - Eu, eu, alguns eu dei, depois que eu fiquei com a... Você vê, esse apartamento é muito 

pequeno, né, e os netos, os filhos e depois os netos foram tomando conta do, do único lugar aonde 

eu tinha os livros que era um quarto lá dentro, então eu dei os livros de Rozenal, Brompt, os livros 

de Otávio de Freitas, dei vári, muitos livros já me desvencilhei e dei, inclusive essa parte. Agora, 

essa ... 
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WH - E o Sr. se lembra mais ou menos quais eram os títulos do, do curso? Que tipo de bibliografia 

se usava? 

 

CA - Por exemplo, eu usei muito um, que era até um livro editado no México, (Rirt e Rart?), parece 

se não me engano. Eu tenho até citado esse livro no meu livrinho de memórias de saúde pública, 

tá lá, porque tem um capítulo naquele livro de memória de saúde pública exatamente sobre, sobre 

controle da natalidade. E nesse capítulo muita coisa está lá e inclusive os livros, não é, os grandes, 

os grandes demógrafos, daquela época, nós citávamos estão lá citados. E, evidente que eu pegava 

muita coisa do material do Mário, porque ele era que realmente detinha e ele tinha o maior interesse 

em obter essas, essa bibliografia. Era uma bibliografia mais retirada das revistas, porque ele vinha 

acompanhando isso, não é, desde a época do Pincus. Sabe quem foi o Pincus? Foi o sujeito que 

inventou a pílula feminina, era um judeu, Pincus, americano. E então Mário dizia “Esse Pincus 

está aqui com essa pílula”, não é, ele já vinha reclamando desde aquela época, a interferência 

tremenda desses organismos para..., porque depois da, da, veio o DIU, veio, né, vieram...e aí 

terminou mesmo no laqueamento da, das ... trompas. 

 

WH - Das trompas, né. Agora sobre, sobre a parte de fundamentos sócio-econômicos, né, a parte 

de sócio-economia, que tipo de literatura se tratava nesse curso? 

 

CA - Ah, o que se tratava era a parte da demografia, a principal, a base era a demografia, então se 

estudava basicamente demografia. Como as populações no mundo cresceram, como diminuíram, 

que fatores naturais interferem numa população, não é. E, ao longo da história, como a população 

do mundo vinha sendo observada, assim na questão do, de, do crescimento, guerras, de fome, de 

cataclismo, né, e, ultimamente, a interferência do homem direta para alterar a..., o modelo, não 

digo o modelo, a... fórmula demográfica, a... então, alterar as dimensões de uma população. Então 

isso era principalmente o que se estudava e os fatores de crescimento da população. 

 

WH - Quer dizer, e a parte de desenvolvimento entrava como, entrava por aí, pela demografia?     

 

CA - Entrava por aí, então se estudava muito a parte de Malthus, a parte de Malthus, se estudava 

muito as idéias de Malthus. 

 

WH - Malthus, né? Isso. 

 

CA - É. Era um ... 

 

WH - Eu sei, eu conheço. 

 

CA - Era o célebre ..., era padre, era angli, angli, era da religião anglicana, né, não sei, era lá da 

Irlanda, Malthus. Thomas Malthus. Então, houve também as incongruências, as contradições, ele 

dizia que a população não ia aguentar, porque faltava os meios de subsistência. E então é o que 

hoje os neo-malthusianistas dizem. Mas tá provado que com a tecnologia atual você tem a 

produção que quiser e bota fora muita coisa que não há necessidade. Agora, num mundo como o 

nosso, em que há grandes áreas que podem ser utilizadas, a preocupação dos ricos agora, dos países 

ricos, é que esses países como os da África, que é outro continente enormemente rico e não 

explorado ainda totalmente, só exploraram um pouquinho a parte que ... determinou mais cobiça 
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que foi a África do Sul e que deu aquele apartheid danado, aquela guerra com discriminação 

tremenda por causa do ouro e dos brilhantes, de lá da África do Sul. Mas toda aquela, essa área 

tem petróleo, tem áreas de produção imensas lá na África e aqui na América do Sul também, 

América do Sul é uma área incrivelmente rica ainda pra se, pra se aproveitar. E, analisando bem, 

era o que já se dizia desde aquela época (risos) da Escola de Saúde, o que eles querem é que essa 

população aqui se reduza de tal maneira, que não possa ser dona de suas potencialidades, eles 

querem é que isso aqui passe a ser um recurso natural para, para. 

 

 

Fita 23 – Lado A 

 

 

WH - O Sr. ia me falar, Dr. Celso, sobre a bibliografia que os Srs. usavam, o Sr. tá consultando o 

seu livro. 

 

CA - Bom, a coisa é o seguinte, naquela época, eu me valia da bibliografia que o Mário dispunha 

e das revistas que ele pegava, né. Inclusive dos trabalhos de Frank (Nothistile?), que era um 

demógrafo, um grande, renomado demógrafo, era professor da Universidade de Princepton, esse 

era um deles, né. E... o que eu, o livro que eu tinha, vamos dizer, o livro de cabeceira, era de (Ritz 

e Ratz?), era um livro que foi editado no México na parte ... traduzido no México, esse era muito 

bom livro. Esse livro era, teve umas coisas curiosas, então, ele dizia, a certa altura, sobre o 

crescimento da população, ele disse que a população crescendo ela pode a curto prazo provocar 

um certo ... desequilíbrio não, é... uma espécie de problema, mas obriga a que essas soluções ... 

 

WH - Apareçam. 

 

CA - Levem a, a parte mais útil para a população. Então ele diz, na época que os Estados Unidos 

se desenvolveram, o índice populacional de lá, o índice ... o crescimento da população era de 

3.1/1000. E...ainda teve um contingente enorme de imigrantes dentro da população dos Estados 

Unidos. Agora, depois que a população cresceu e se desenvolveu, aí bem, quando a população se 

desenvolve vem naturalmente o controle da natalidade. Que controle da natalidade é conseqüência 

do desenvolvimento. O desenvolvimento é que faz o controle da natalidade, é isso que se vê em 

todos os países do mundo. Todo país desenvolvido controla, toda área desenvolvida, mesmo em 

um país subdesenvolvido controla, você não vê uma só cidade grande no Brasil, que não haja 

controle espontâneo, natural, São Paulo, Rio, Recife, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, todos 

controlam há o controle da natalidade, todas as nossas famílias dão exemplos de que cada vez o 

tipo de vida, o modo de vida é que obriga o controle da natalidade. Os meus pais e meus tios, todos 

eles, o mínimo que tinham era, foram nove filhos, né. A minha geração, eu tenho quatro, as minhas 

filhas, cada, dois filhos só, e assim por diante. Hoje o número de filhos vai diminuindo 

naturalmente em função do tipo de vida, a mulher hoje participa, trabalha, a mulher precisa 

também de, de ter seu, de ter lazer, tem que ouvir música, tem que ir ao teatro (riso), tem que 

participar das coisas boas da vida e não apenas para ser uma, uma produção de novos elementos, 

não é viver eternamente engravidadas, né. Então, a coisa é essa, a população controla naturalmente 

tão logo se desenvolva. Então, esses trabalhos que nós fazíamos eram nessa base, esses autores, 

né. Agora, a revista que eu citei é essa aqui, é a revista EIR, E.I.R., Executive Inteligency Riview, 

ela publica coisas incríveis, as determinações do Fundo Monetário Internacional e do Banco de 
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Desenvolvimento, obrigando os países a realizar o controle da natalidade, se não fizerem o 

controle, não realizam certos programas. 

 

WH - Mas esse Curso de Fundamentos Sócio-Econômicos era em cima exatamente da crítica ao 

controle da natalidade, basicamente ...? 

 

CA - Também, também, não era só sobre isso, não. Esse curso não era só pra criticar o controle, 

não. 

 

WH - Mas era um dos pontos importantes ... 

 

CA - Era um dos pontos, era um dos pontos, porque a, a ... base dos fundamentos sócio-econômicos 

era o estudo da população. No estudo da população, nós chegamos até ... Hã. 

 

WH - E a bibliografia, Dr. Celso, porque é interessante, o Sr. fala assim, que esse grupo do Mário 

Magalhães e inclusive o Sr., né, era um grupo que se opunha, de uma certa forma, a utilizar 

métodos que vinham dos Estados Unidos e que não se aplicavam ao Brasil por causa das 

diferenças, né, dos Estados Unidos e Brasil, né. Os Srs. usavam bibliografia latino-americana nesse 

curso? Existia ..., né, quer dizer... 

 

CA - Usava, usava, inclusive nós todos estudamos em Rosenal, que era (Winol?), que era outro 

autor americano, não é, vários, (Moustard?). 

 

WH - Não, latino-americano, é de...Colômbia, Argentina, Venezuela, ou coisas produzidas por 

vocês. 

 

CA - Ah...latino-americano não. Não, não, não, muito pouco. Mais era americano mesmo, 

Moustard, esse (Winnesloud?), o grande, o Rosenal, que era uma espécie de bíblia de saú... dos 

novos médicos de saúde pública. 

 

WH - Que se usava ainda nessa época, na década de 60? Ainda se usava? 

 

CA - Eu usava ainda, depois é que apareceu o livro do Barreto, o livro do Barreto em dois volumes. 

 

WH - Mas se usava nesse curso aqui já, tamo falando da década de 60, Dr. Celso, ainda se usava 

o Barreto no curso de saúde pública? 

 

CA - Usava, usava e, talvez até, ainda hoje se consulte, já está velho, né, porque afinal de contas 

tem mais de vinte, trinta anos. Mas, no meu tempo o livro pra saúde pública nosso foi o Rosenal, 

aqui, foi 1946, 46. 

 

WH - E já na década de 60, haviam substitutos? 

 

CA - Agora...nessa....aí evoluiu muito e depois os próprios professores foram dando as, as suas 

minutas, as suas aulas, foram trazendo, trazendo uma contribuição notável, nacional. Quer ver um 

elemento que foi muito bom e era um dos baluar... também nessa linha de desenvolvimento? Carlos 
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Gentile de Melo, Carlos Gentile tem..., veja a bibliografia de Carlos Gentile, taí a mão, todo mundo 

sabe quem ele foi, ele fazia parte desse grupo, Carlos Gentile de Melo. 

 

WH - Claro. A gente conhece a, a,... os livros dele, se usavam nesses cursos também? 

 

CA - Usavam e ele deu aulas também, também participou, tinha um grupo grande. 

 

BG - E quem eram os outros...desculpe. 

 

CF - Só pra gente lembrar, Dr., quem eram os outros professores que davam aula junto com o Sr.? 

O Sr. lembra? 

 

CA - Ah...me lembro. Agora vamo ver aqui. Tinha um professor muito bom, engenheiro 

sanitarista ... como é o nome do homem ... 

 

CF - Do DNERu, tinham outras pessoas do DNERu que também iam dar aula na ENSP como o 

Sr.? 

 

CA - Não, do DNERu eu me lembro bem de mim ... (Rachut?), depois foi embora, Rachut deu 

aula também, depois Sólon Camargo, Sólon Camargo, não é. Quem era que ia dar aula na, ... 

ENSP? ... 

 

WH - Frederico Simões Barbosa ...? 

 

CA - Frederico já era, já era da ENSP. Era praticamente da ENSP, porque ele era do DNERu, mas 

do Insti... do Centro de Pesquisa Ageu Magalhães em Recife, ele fazia parte de esquistossomose, 

lá. E lá mesmo nós estávamos sempre em contato com ele fazendo colaboração com pesquisas, 

não é. Quando se descobriu ... 

 

WH - Mas ele era da ENSP como? Não entendi. 

 

CA - Porque ele, ele participou, ele depois que veio pra aqui, pro Rio, ele foi praticamente pra 

ENSP como professor e como diretor. Ele foi diretor muito tempo, algum tempo. 

 

WH - Ah...ele era um dos que lutaram pela criação da ENSP? 

 

CA - Não, porque ele estava em Recife. Quem lutou pela criação da ENSP aqui era o grupo 

remanescente do Barros Barreto, que era o Aquiles Scorzelli Junior. 

 

WH - Ele que carregou ... 

 

CA - Esse foi ... se encarregou, a estruturação do, o regimento da ENSP praticamente saiu do, do 

Aquiles Scorzelli Junior em 1959. 

 

WH - Ele que planejou a ENSP? 
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CA - Praticamente foi, porque era, foi uma coisa que brotou naturalmente. Quando o curso de 

saúde pública é, vinha formando todos os anos médicos sanitaristas, então, veio a idéia de se criar 

a Escola Nacional de Saúde Pública, né. Por que? Com a expansão de todos esses serviços, havia 

muita, muita atividade naquela época, foi a época de grande trabalho, foi a época de 1960 até 70, 

não mais, de 56 pra frente, depois do DNERu, depois do DNERu, de 56 até 1970, meados de 70, 

houve uma expansão enorme ... ... Eu mesmo depois que me afastei ... da diretoria do DNERu, da 

divisão de profilaxia e fiquei como assistente, fui pro Instituto de Endemias Rurais, que era uma, 

um órgão do DNERu, um Instituto, não é. E no Instituto a participação era enorme com a ENSP. 

E já nessa época, quem era? 

 

CF - Até já foi em 74, né Dr. Celso. 

 

CA - Era...eu estava lá no Instituto e quem estava na ENSP era ...era...Ernani Braga, Ernani Braga. 

Eu me lembro do seguinte, eles tinham lá um projeto de levar o pessoal pra Vargem Grande, que 

era o centro de saúde que fazia o treinamento na parte rural e se descobriu um foco ativo de 

leischmaniose tegumentar. Por que? Por causa da freqüência de pessoas que iam ao ambulatório e 

apresentavam lesões na pele, então se descobriu que aquilo era leischmania e, imediatamente, 

houve um trabalho especial, um programa especial. Então, como eu era lá de endemias e trabalhava 

em Jacarepaguá, foi muito fácil de estender até Vargem Grande. E então levamos os nossos 

técnicos epidemiologistas e entomologistas pra capturar os (flebótomos?) transmissores. Eu me 

lembro bem que um trabalho muito bom, mas houve um alarde danado, até a imprensa alardeou 

esse surto de leischmania e foi na época em que chegava um novo ministro, porque nesses anos 

houve uma enxurrada de ministros, o que prejudica, aliás, o serviço de saúde pública, essa mudança 

tão freqüente de ministros. Chegou um ministro do (INPA?), que é um instituto da Amazônia, era 

o Paulo ... 

 

CF - De Almeida Machado. 

 

CA - De Almeida Machado. E ele veio meio espantado com aquela idéia de que havia um surto 

tão grande e que não se tinha ainda esclarecido como tava sendo feito aquela transmissão, qual 

era ...? Então, trouxe até um rapaz que era entomologista do Amazonas, mas..., e marcou uma 

visita, foi até uma visita com grande arruído, porque levou a televisão e tudo mais. Então, nós 

recebemos ele lá em Vargem Grande, e na hora da chegada dele, nós mostramos um tubo com uma 

enormidade de flebótomos capturados, que ... que os nossos técnicos do Instituto vinham 

capturando. Inclusive, eu comprei cama de campanha pra eles dormirem lá, pra servirem de isca 

viva, isca humana. É, pra capturar flebótomo tem dois tipos de isca, a isca humana e a (?) isca 

animal, pode ser numa vaca, num bicho de grande porte e do homem. Agora, o que é curioso é o 

seguinte, ficou absolutamente caracterizado a maneira como os bichos entravam nas casas, a partir 

de oito horas da noite, havia uma revoada de flebótomos para dentro das casas e ia até mais ou 

menos duas horas e depois caia. Então, esse período de dez hor..., de oito horas até duas horas da 

manhã, era a época, era...era a hora da entrada dos bichos. Agora, não ficamos só nisso, né. Então, 

o nosso grupo, o grupo de lá da, do Instituto de Endemias, que ficava em Jacarepagua, com a Lina, 

a Lina (Sumulevich?). Então mostrou o seguinte, que eles tinham um criadouro ... próximo às 

casas, onde havia lixo, onde havia bananeiras, onde havia umidade, havia coisas curiosas, então 

começou-se a estudar essa parte. E mais, à proporção que a captura desses flebótomos, dessa 

(lutzônia?) ia sendo feita, em diferentes alturas, porque lá tem uma montanha, né, nessa parte de 
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Vargem Grande tem a parte de montanha também, à proporção que vai subindo, vão modificando 

as espécies, são outras espécies, então tem o (logipaupes?) na parte baixa, que é exatamente o mais 

responsável pela transmissão, depois tem outro(pessoai ?), e aí vai mudando o, o, a espécie do 

bicho. Quer dizer, são coisas curiosas que interessam muito à pesquisa, não é. 

 

WH - Dr. Celso... 

 

CA - E ainda tem mais, nós chegamos a um ponto de mostrar que aqueles motéis tavam muito 

arriscados. A, a... (risos) os freqüentadores dos motéis daquela área da Barra da Tijuca, de Vargem 

Grande porque uma pessoa pode passar lá uma noite, algumas horas e ser picado por um flebótomo 

daqueles e aparecer depois com uma, com uma leischmania tegumentar, sem ter saído do Rio de 

Janeiro, né. Pois bem, essas coisas todas a gente ia vendo e o material que se pegava não só de 

flebótomos como até de roedores, nós levávamos para o Néri Guimarães. Então eu recebia aquele 

material e entregava diretamente à Néri Guimarães lá em Manguinhos. E ele é que fazia a parte de 

inoculação pra isolar a leischmania brasilienses. 

 

WH - E olha só, Dr. Celso, o Sr. tava falando aqui de pesquisa e eu queria voltar um pouco pro 

ensino, voltar pra ENSP, né. 

 

CA - Vamos lá, pra ENSP. 

 

WH - Quer dizer, a ENSP, apesar de ter pesquisas em alguns setores, ela era essencialmente ...  

 

CA - Fundamentalmente pra ensino, ... ensino. 

 

WH - De ensino, né. E ela dependia ..., ela era ligada ao Ministério da Saúde em que têrmos? Ela 

era dependente de algum setor dentro do Ministério ...? 

 

CA - Depois da criação da SUCAM, depois do DNERu, ela foi incorporada ao Instituto Oswaldo 

Cruz. 

 

WH - É, mas isso em 1970. 

 

CA - Pois é. 

 

WH - Isso dez anos depois, praticamente, né. 

 

CA - Pois é, ela foi incorporada. Antes... 

 

WH - Todo esse período de 60 e 70, ela, ela tava (?). 

 

CA - Era só do DNERu. Era praticamente do DNERu, né. Porque era, era grande, quer dizer, não 

era propriamente dependente, era uma cola..., era uma cooperação que existia muito grande em 

torno do DNERu e lá. Nós vivíamos na ENSP, a verdade era essa. Todo ano eu estava uma parte 

do ano fazendo, colaborando também nas aulas de lá. Agora, houve até uma coisa curiosa, uma 
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vez ... que a ENSP criou fama e fez muito sanitarista nacional, muito sanitarista dos Estados e até 

do “estrangeiro”. Eu quando participei ... 

 

WH - Eu ia lhe perguntar isso. 

 

CA - Eu quando participei de programas de assessoria sobre peste em outros países, como Bolívia, 

Perú e Equador, eu mandei gente pra cá pra fazer cursos, não é. Alguns vieram pra ENSP, outros 

foram pra São Paulo, mas veio um grupo pra ENSP, e veio gente de toda parte, até uns da 

Venezuela, até da Venezuela. Certa vez, esse é um episódio curioso que eu vou contar, eu estava 

entrando já pra fazer a aula, o pessoal já estava reunido no auditório e estava escrito na pedra: 

“Filariose”, e em baixo, “Bolivar, o libertador”, em cima tinha filariose, Bolivar, libertador. Eram 

os médicos da Venezuela que estavam homenageando a data do, do, creio que do Sesc-centenário, 

enfim, uma data importante da Venezuela, e, então, fizeram aquele, em letras bem grandes e bem 

vivas no quadro negro e começaram a distribuir moedas com a efígie, a efígie do Simão Bolivar, 

né. E, eu entrei e fiquei esperando e eles fizeram um discurso inflamado, patriótico, mostrando a 

importância de Bolivar como o pioneiro numa ação libertária de toda a América do Sul, né. E aí a 

turma aplaudiu o grupo e ... 

 

WH - Mas era um curso procurado pelo,... pelos outros centros latino-americanos, assim Perú, 

Bolívia, eh, Perú, Venezuela? 

 

CA - Não era propriamente procurado, eram indicações, recebiam indicações, por exemplo, eu 

indiquei vários e eles vinham. Eu até tenho...até cópias de ofícios assim...é...todo ano aparecia 

sempre alguém de fora pra fazer o curso, quando não vinha praqui, vinha pra... 

 

WH - ...Ia pra São Paulo... 

 

CA - ... São Paulo. Quem ia mais pra São Paulo... 

 

WH - ... Que era outro curso, mais ...no mesmo nível do da ...? 

 

CA - Tão bom,...muito boa a, a Escola. Agora, mais no padrão...o SESP é que gostava muito de 

São Paulo, tanto que o SESP mandava mais gente pra lá. Se bem que tivesse professores na Escola 

de Saúde, na ENSP, não é, tinha professores, tinha até aquele, aquele sanitarista, 

é...um... ...engenheiro sanitarista... tinha um nome estra...era judeu, ...tinha um nome estrangeiro, 

agora não me lembro, era um dos professores lá, do SESP; mas eles mandavam muita gente pra lá 

pra São Paulo. Mas voltando ao, ao... 

 

WH - Pra fazer formação lá em São Paulo? 

 

CA - Pra, pra ... formação... 

 

WH - Porque o Dr. Ernani Braga foi do SESP muito tempo e dava aula na ENSP, né? 

 

CA - Dava aula na ENSP. Mas Ernani Braga praticamente foi do SESP pouco tempo, que passou... 

ele tinha muito boa amizade, era amigo do Candau e ficou lá... passou o tempo todo lá em cima. 
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WH - Na Organização ...  

 

CA - É. Por coincidência entramos juntos. Eu e Ernani viajávamos juntos no mesmo automóvel, 

ele ia fazer a parte de lepra e eu fazia a parte de peste, lá em Pernambuco. Fomos em Caruarú, nós 

nos dividíamos, eu ia pra ... Touritâna, ele ia pra Miguelino, Frei Miguelino, que era junto, pra 

fazer o levantamento de...de...de...cadastro, cadastro de lepra. Mas voltando ao caso do, do, dos 

venezuelanos. Então os venezuelanos fizeram aquela, aquela manifestação chamando atenção para 

aquele grande vulto da terra deles. Eu aí me associei (risos) a, aquela homenagem dizendo o 

seguinte, que nós brasileiros, gostamos muito de participar desses movimentos libertários e, no 

caso específico de Bolívar, eu tinha a dizer que um brasileiro foi um dos seus braços fortes nas 

campanhas, nas lutas, nas batalhas de lá. Então, eu digo, na batalha de (Aiacultchu?), na batalha 

de Porto Cabelo, na batalha de Carabobo e outras, havia um brasileiro lá lutando, chegou como 

tenente e terminou como general e amicíssimo de Bolívar. Esse brasileiro chegou ao ponto de 

defender contra elementos que faziam picuinhas e que fazia... e que queriam o poder contra o 

próprio Bolívar. Ele segurou e era fiel, era amigo mesmo de Bolívar. Então, eu disse, esse brasileiro 

era depois, a princípio tenente Abreu e Lima, José Inácio de Abreu e Lima e que depois passou a 

general Abreu e Lima. Aí, o sujeito se levantou e disse: “Está no Pantheon, entre os grandes, as 

glórias de Bolívar estão ele, o general Paes, era o general Paes era um dos braços fortes também e 

(Sucri?).” Então, eu disse: “Pois bem, esse homem era pernambucano, por isso que eu tô me 

lembrando dele porque ele era pernambucano” (risos), viu. Agora, não era só porque ele fosse 

pernambucano, era porque Abreu e Lima era de uma linha, de uma linhagem igual a de Bolívar, 

porque Bolívar era de uma família de uma área muito especial na Espanha, na zona de São 

Sebastião, naquela parte norte da Espanha. Então, os avós ou bisavós ou triavós lutaram por lá e 

perderam numa das lutas e eles então resolveram emigrar, e ele então, Simão Bolívar se instalou, 

cresceu e depois resolveu entrar pra revolução definitivamente; isso ele fez essa declaração em 

Roma, quando ele estudava em Roma, voltou pra Caracas e então a família dele já estava rica, lá 

em coisa, porque isso foi no século passado, em mil oitocentos e qualquer coisa, depois de 1817. 

Pois bem, o Abreu e Lima era da mesma linhagem, por que? Filho do padre Roma, Abreu e Lima 

era filho de um, de um mártir da Revolução de 1817, que era José Inácio de Abreu e Lima que 

depois se tornou o padre Roma, por que? Porque ele depois de viúvo, foi pra Roma estudar direito 

canônico e, e voltou padre. Agora, voltou padre, mas voltou revolucionário, tanto que ele foi, fez 

a revolução de dezessete, foi pra Bahia pra levantar a Bahia, numa jangada e seguraram ele lá e 

mataram, arcabuzaram ele no campo da pólvora na Bahia e mais, levaram o José Inácio de Abreu 

e Lima Filho, ele, pra assistir a morte do pai e se despedir dele. Ele fez tudo, assistiu a morte 

arcabuzado e conseguiu fugir da Bahia, ele era tenente da artilharia, como ele conseguiu? Aí é que 

está ligado à maçonaria. 

 

WH - Claro, nessa época era muito forte. 

 

CA - Era forte a maçonaria, ele, ligaram da maçonaria, ele conseguiu fugir. 

 

WH - Aí foi parar na...na, no exército do Bolívar. 

 

CA - Foi parar, foi pra Bolívia e se apresentou como voluntário. 
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WH - Agora, Dr. Celso, voltando pra formação, os cursos, o perfil dos alunos, o Sr. falou doa 

alunos que vinham da, da parte internacional, né. No Brasil, qual era o perfil dos alunos, das 

pessoas que procuravam, que eram indicadas pra fazer esse curso? 

 

CA - Bom, esses que eram indicados já tinham uma noção de saúde pública, porque geralmente 

eram pessoas que trabalhavam ... 

 

WH - Já trabalhavam nos Serviços. 

 

CA - Já, nos serviços de saúde, de maneira que já tinham a noção do que ia encontrar e que ia 

aperfeiçoar, ampliar os seus horizontes dentro da Escola de Saúde. Porque geralmente eram 

pessoas muito limitadas num plano só, numa determinada atividade dentro da saúde pública. E 

então, havia necessidade de ter uma abrangência maior, uma amplitude maior de visão, um 

horizonte mais largo, porque a saúde pública tem, é muito, é muito extenso, é muito largo o 

horizonte, é preciso que a pessoa tenha uma visão bem ampla. E, para isso, o curso de saúde pública 

é magnífico. É tão bom que a pessoa termina entrando na parte de ciências sociais. 

 

WH - É isso que eu ia lhe perguntar, porque o curso, pelo que o Sr. está me, tá nos dizendo aqui, 

né, quer dizer, a criação da ENSP manteve, né, certos ideais que já vinham do Barros Barreto, da 

formação de uma consciência sanitária, manteve muitas disciplinas que eram dadas no curso do 

Departamento Nacional de Saúde e acrescentou novas disciplinas como a do Dr. Mário Magalhães, 

né, que Fundamentos Sócio-Econômicos que era uma coisa que não tinha, né. Mas convivia com 

Higiene do Trabalho, com, enfim, a parte de Endemias, de Epidemiologia. Mas esse perfil, Dr. 

Celso, ele vai mudando, né, quer dizer, né, a gente vai percebendo a entrada da Sociologia, da 

Antropologia, da Economia assim mais, da ciência econômica, né, nesse curso. Como é que o Sr. 

vê, o Sr. acompanhou essa trajetória da ENSP, dessa mudança? 

 

CA - Até certo, até certo ponto, mas, nós também, é preciso dizer o seguinte, nós távamos muito 

ligados à ENSP, mas não perdíamos a grande atividade nos serviços ... básicos nossos que eram 

de endemias. Então, nós éramos muito solicitados, sabe pra quê? Pra determinadas reuniões do 

próprio Ministério. Pra avaliações, pra pesquisa operacional, para avaliação sobre certas 

metodologias. Então, a atividade naquela época era muito exaustiva, exaustiva nos dois sentidos, 

de cansaço (riso) e de extensão de profundidade de, de estudo. Então, se você correr, se você olhar 

o meu currículo, você vê o número de, de coisas que nós éramos solicitados. 

 

WH - É verdade, o número de atividades ... 

 

CA - Então, era uma atividade que não se parava e muitas vezes prejudicava até o andamento, o 

acompanhamento que nós poderíamos ter tido melhor em determinadas áreas que nos 

interessavam. Por exemplo... 

 

WH - Por exemplo? 

 

CA - Essa, essa principalmente do desenvolvimento e saúde. Por exemplo, um que eu uma vez por 

outra eu tinha contato com ele, mas que eu achava ele muito bom e que até ele me chamava as 

vezes até pra entrevistas, era o Gentile, Gentile de Melo, né, Gentile de Melo. Outro que tinha ... 
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era Murilo, Murilo Bastos, que também era mais da economia, ele era do INAMPS, se não me 

engano, era mais da parte de, do serviço da previdência social, mas estava imbuído também desses, 

dessas idéias. E depois havia naquela época aquela célebre dicotomia, a previdência social tratava 

e a saúde pública era pra preventivo. Nós vivíamos do lado da medicina preventiva. 

 

WH - Hum, hum, era uma briga aquela, né? 

 

CA - Era, era. E depois houve até gente que achava que devia haver sempre uma separação, quando 

a saúde é uma só, não tem nada que separar, a idéia era essa, mas tinha um grupo que não queria 

contato com ... 

 

WH - Fora que a medicina assistencial ela cresce muito nessa época, né, na década de 60 é um 

boom, né. 

 

CA - Ah, deu muita coisa, tanto deu que terminou a gente ainda vendo os resultados, os estrondos 

dos escândalos da medicina social açambarcou recursos de tal ordem, não é, mas... 

 

WH - Inclusive uma crítica que faziam, Dr. Celso, eu gostaria até de discutir com o Sr., é que o 

Ministério da Saúde, a saúde, nessa época, né, a partir da década de 60 e 70, principalmente, ela, 

ela estaria a reboque da medicina assistencial, né, é uma das críticas que se faz. 

 

 

Fita 23 – Lado B 

 

 

WH - ...Nessa parte? 

 

CA - Não, você falou que..., se eu tinha referido a alguma coisa... 

 

WH - Não, eu lhe perguntei o que o Sr. pensa dessa interpretação que diz que nessa época né, o 

Sr. tá provando pra gente que não era bem assim, né, mas existem pessoas que estudaram a saúde 

pública e que dizem que nessa época os ministros, as políticas de saúde elas funcionavam a reboque 

ou atrás da, das políticas de assistência médica propriamente ditas, né, que não tinham uma... 

 

CA - Havia ministro, porque nessa, nessa enxurrada de ministros que apareceram depois de Pinotti 

e de Raimundo de Brito, houve de tudo. Haviam ministros que eu acho que não tinha bem 

discernimento, achavam que a saúde era como se fosse uma casa de saúde pra tratar de pessoas, 

não é. E achavam que devia ser tudo tratamento, houve ministro que queria simplificar certas 

atividades e reduzir até ao seguro de saúde. Houve ministro que procurou entrar...até em trazer 

companhias privadas, empresas privadas pra fazer seguro de saúde, não é. Eu me lembro que ... 

porque pra ministro de saúde é preciso que o sujeito tenha espírito público, bom discernimento, 

que saiba realmente ter discernimento junto aos que estudam saúde pública, porque o ministro 

geralmente é um político, geralmente é uma pessoa meio da confiança do partido ou do Presidente 

da República. Mas, é preciso que ele tenha habilidade bastante para discernir e confiar naquelas 

pessoas que fazem única e exclusivamente saúde pública. Mas nem, nem todo ministro tem essas 
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três qualidades que eu acabei... as vezes, basta faltar uma que estraga todo o programa (riso). E 

então, havia de tudo, né, houve gente que deu muita ênfase a parte assistencial. 

 

WH - Dentro do Ministério da Saúde. 

 

CA - Dentro do Ministério da Saúde, e... 

 

WH - O Sr. podia citar algum deles? 

 

CA - Eu não quero citar porque eu não... não vou aprofundar. Eu gostaria agora de ter um pouco 

(risos) daquela, daquela centelha de Mário Magalhães (risos) que diria em duas palavras. Mas ele 

uma certa vez ele, ele mostrou na Câmara dos Deputados numa, numa...mesmo horário, 

conferência que ele fez na Câmara dos Deputados, a inabilidade de determinados ministros. Então, 

ele sem citar nomes, eu lembro que ele dizia: “Tem um aqui, que era dono de uma casa de saúde, 

tinha um laboratório de produtos farmacêuticos, tinha interêsses enormes das usinas de açúcar, 

tinha um banco pra gerir todas essas coisas, ele não tinha tempo de ver saúde pública, de jeito 

nenhum.” (risos) Então era um grande homem de negócios, mas não pra saúde pública. Esse foi 

um deles e foi exatamente esse foi o que mais propugnou pelo seguro de saúde (risos) de 

companhia privada. Houve dessas coisas. Teve outro que procurou... 

 

WH - E vocês tentando criticar e tentando ... 

 

CA - É... criticando. Então ele mostrou coisas dessa ordem. Nessa, nessa reunião foi muito 

engraçado, porque ele sem citar nomes, ele fez a caricatura desses ministros que passavam (barulho 

de porta) depois de certo tempo (vozes ao fundo) já no final, nesses últimos quinze anos, né, gente 

que entrou e nunca tinha feito saúde pública e daqui a pouco tava indo pra Europa pra fazer 

convênios com laboratórios de Lion sobre sangue e aí ele diz “...e sangue é um negócio muito, 

meio sujo e perigoso, sangue é um negócio ah...” ... o comércio de hemoterápicos é uma coisa que 

não devia preocupar o Ministro, se não pra corrigir os abusos e fazer o quê? Em que tivéssemos 

uma boa estrutura de pesquisa pra evitar as contaminações, mas não usar o sangue para (?)... 

 

WH - Comércio, né? 

 

CA - ...Para pecúnia e sai por aí. Mas teve gente que fez isso, foi até a França fazer negócio e tal. 

Então, nós temos tido ministros de todo tipo. 

 

WH - Inclusive eu ia lhe perguntar, Dr. Celso, o Sr., interessante essa resposta porque pelo o que 

o Sr. está me, tá nos contando aqui, os Srs. eram um grupo, né, quer dizer, os Srs. eram um grupo, 

o Sr., o Mário Magalhães, outras pessoas... 

 

CA - Gentile. 

 

WH - Gentile, que o Sr. citou. Os Srs. tinham uma proposta para a área de saúde pública, entre as 

quais, a municipalização era um ponto importantíssimo, né. E os Srs. conseguiram implementar 

essas propostas? 
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CA - Até certo ponto ela está sendo ainda...há uma certa brasa, uma revivescência disso no SUS, 

é o Sistema Unificado de Saúde. 

 

CF - Sim, mas antes, nessa época, nessa época que a gente tá conversando, na década de 60? 

 

WH - Setenta, é, porque tem as mudanças, tem os militares, os governos militares. 

 

CA - Ah...não, não deu não. Porque foi exatamente quando se apresentou na III Conferência 

Nacional de Saúde em 63 a municipalização de saúde, aí caiu uma pedra em cima, parou, parou. 

 

WH - É...aí...E ela vai ser retomada agora... 

 

CA - Agora, depois de não sei quantos anos, é que tá sendo retomada novamente e que estão 

aparecendo os novos que eu já nem conheço direito. É o Arouca, é esse grupo que tá mexendo pra 

que haja a municipalização da saúde e que tá havendo resistência. Aí dizem logo, não vai dar 

resultado, vai se desperdiçar. Mas é preciso que se dê chance à municipa, munici, erra mas tem 

que consertar o seu erro, tem que dar recursos pra criar, tem que ajudar, tem que apresentar as 

condições, tem que usar a ação normativa do Ministério junto a esses, a esses municípios e junto 

à Secretaria de Saúde dos Estados, para que se forme essa estrutura local, essa estrutura municipal 

de saúde, que isso aí é a “célula máter”, dalí é que vai se desenvolvendo. 

 

WH - É, se bem que agora o problema central é... 

 

CA - Essa unidade, essa unidade... 

 

WH - ...É a questão dos recursos, né, essa é uma discussão muito grande agora, né. 

 

CA - É, é questão de recursos também. 

 

WH - Da onde viriam? Vem do Ministério da Saúde, vem dos estados, vem do município? 

 

CA - É difícil, depois... mas tem que, tem ... o caminho é esse, não tem outro. 

 

WH - Mas os Srs. tinham uma proposta pra questão dos recursos, nessa época, em 63, 64? 

 

CA - Não, a questão de recursos naquela época era mais simples, né. Porque tinham os recursos 

do Ministério da Saúde pra, pra determinadas campanhas e para ajuda aos Estados. Agora, recursos 

específicos para fazer essa implantação? Não havia isso especificamente. Havia só a idéia e que 

viessem os estados a aceitarem essas idéias, que alocassem recursos próprios que seriam também 

ajudados pelo Ministro, pelo Governo Federal. Que a grande auxílio do Governo Federal, do 

Ministério da Saúde seria a parte normativa, de formação de pessoal, isso é importante, de 

formação de pessoal, treinava o pessoal sem despesa para o município. Criava, a turma de saúde 

do município poderia ser treinada pelo grupo do Ministério da Saúde. 

 

WH - E a ENSP era um braço importante nisso? 
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CA - Era um braço importante. Mas aí, a ENSP já é num nível mais alto, pra que? Pra médico 

sanitarista, pra enfermeiras, pra epidemiologistas. Mas a coisa no estado é de tal maneira simples 

que os, o treinamento seria local, com o pessoal local podia fazer, como fazíamos antes com as 

delegacias de saúde. As delegacias de saúde antigamente, que realizavam trabalhos de ajuda aos 

estados, se realizava cursos nas delegacias de saúde. Quanto curso da melhor qualidade se 

realizou? Por exemplo: lá em Recife, tracoma; lá em Recife, peste, todos cursos fabulosos de peste 

lá em 43, 45; de doenças venéreas durante a guerra se fez um pra estimular o pessoal local pra a 

questão de movimentação de tropas nos portos, também foi feito curso de doenças venéreas; de 

bioestatística. Quer dizer, tudo isso feito com a ajuda do Ministério (vozes conversando ao fundo) 

através da, das delegacias de saúde. Agora, nunca esqueço quando falo nisso do núcleo de 

sanitaristas realmente de ... PSIIIU (exclamação para as pessoas pararem de falar, seguida de risos), 

de, de atividade de saúde pública que participou, participou diretamente... até perdi um pouco o 

fio da meada (a conversa continua ao fundo). 

 

WH - O que eu queria lhe perguntar, Dr. Celso, até pra gente fechar um pouco esse tema da ENSP, 

né, seria, o Sr. entrou na ENSP desde a criação em 1959, né? 

 

CA - Sim. 

 

WH - E o Sr. ficou lá quanto tempo trabalhando na ENSP? 

 

CA - Bom, eu, tem que dizer, você fez a pergunta entrou, eu entrei sem ser funcionário, eu era só 

professor, eu apenas participava com professor e em alguns programas como esse que nós citamos 

há pouco na época do Ernani Braga, que era um programa de pesquisa de leischmania tegumentar 

em Jacarepaguá. 

 

WH - Isso. 

 

CA - Agora, eu fiquei até recentemente, esse último programa de, de, que eu participei foi 

exatamente o de leischmania. Foi quando eu trabalhei com já, Néri Guimarães. 

 

WH - Esse programa foi o que? Em 74, que o Sr. falou, né, mais ou menos 74. 

 

CA - Esse programa... ... é foi em 74, é. 

 

WH - E aí o Sr. saiu, quer dizer, o Sr. não era do quadro da ENSP... 

 

CA - Não, do quadro da ENSP não. 

 

WH - Era do quadro do DNERu, da SUCAM no caso depois, né, que colaborava com a ENSP em 

alguns cursos. 

 

CA - Do DNERu... ...Exatamente. Agora depois dessa época da, da, de 74, desse programa em que 

estava lá ainda o diretor Ernani Braga, eu fiquei como diretor do Instituto de Endemias Rurais 

vários anos, vários anos. 
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WH - Do DNERu. 

 

CA - Era do antigo DNERu, mas daí já não era mais, era da Organização, da... Oswaldo Cruz. 

 

WH - Já era da FIOCRUZ. 

 

CA - Já era da FIOCRUZ, tava incorporado à FIOCRUZ. E nessa época, a participação eu já nem 

me recordo mais, ora eu estava com, no Conselho da, do Oswaldo Cruz, ora eu estava só na, no 

Instituto de Endemias que era também Oswaldo Cruz, não é. Eu terminei durante várias é... 

diretorias lá, inclusive Oswaldo Lopes da Costa, estava lá como diretor quando eu participei disso, 

depois o Vicente Fonseca, né, Vinicius Fonseca. 

 

WH - Vinicius Fonseca. 

 

CA - Vinicius Fonseca, também participei desse tempo e terminei me desligando de lá. 

 

WH - O Sr. era funcionário da, da Fundação Oswaldo Cruz? 

 

CA - Aí é que está, pra você vê, a gente esquece de se precaver contra certas cascas de banana. Eu 

estava lá à disposição, à disposição do Instituto Oswaldo Cruz, a última, o último ministro que fez 

um ato para essa designação foi Mário Machado de Lemos. E eu estava já com quatro anos de 

atividade nessa, nessa quando eu me surpreendi o seguinte, não participava do quadro do DNERu 

antigo, da SUCAM, perdi quatro anos de atividade, não fui, não tive nenhuma melhoria nos níveis 

da minha posição de ... 

 

WH - Isso porque o Sr. estava cedido pro INERu? 

 

CA - É, eles me consideraram como se tivesse a uma organização estranha, fui incorporado lá, não 

tinha sido incorporado, tinha sido cedido e, veja o que é a interpretação capsiosa e maldosa de 

certos administradores, eles disseram “não, ele estava lá na FIOCRUZ”, eu digo “como na 

FIOCRUZ, eu estava cedido à FIOCRUZ e eu não recebia pela FIOCRUZ, eu recebia era pela 

SUCAM”. Então basta ver isso que tá mostrando que havia uma, uma...  não é?  

 

WH - Claro. 

 

CA - Mas mesmo assim eu perdí durante aqueles quatro anos a possibilidade de ter melhorado o 

meu salário e isso veio repercutir na minha aposentadoria, porque eu já não suportei mais ficar lá 

e aí resolvi sair e perdi três níveis. 

 

WH - Se aposentou nessa época? 

 

CA - Me aposentei depois, ainda houve um detalhizinho. Eu saí, vim pro, pra SUCAM e fiquei 

como diretor da Divisão de Divulgação e Cooperação, que era a revista. Eu fui dirigir, agora, quem 

era de lá da revista, era o Siqueira, era Antônio, Antônio de Siqueira, mas ele, curioso, ele saiu, eu 

entrei, mas depois eu verifiquei que ele pediu licença prêmio, quer dizer, ele continuava com o 

cargo preso a ele. Eu então não pude ocupar legalmente a função de diretor, fiquei como se fosse 
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substituindo apenas. Foi o que me aborreceu e terminei saindo, prefiri vir embora e 

anteci...antecipei a minha aposentadoria, antecipei e (estalo da língua) não me arrependo não. Fui 

trabalhar na, na... Santa Casa. 

 

WH - ...na Santa Casa... 

 

CA - Com... 

 

WH - ... com Isnard Teixeira. 

 

CA - ... Isnard Teixeira. 

 

WH - Isso. Agora Dr. Celso, então o Sr. acompanhou, né, praticamente todo esse período, né, 

desde o início até 74, de consolidação da ENSP e de mudanças também da ENSP, né? 

 

CA - É, consolidação da ENSP. E foi uma escola que trouxe grandes benefícios pra formação de 

quadros de sanitaristas pro Brasil. 

 

WH - E todas as mudanças da ENSP que houveram, mudanças até de nome inclusive, né. 

 

CA - Da ENSP? 

 

WH - É. 

 

CA - Ah, bom. Ah, mudança de... eu não tomei conhecimento daquilo não. Não tomei, porque não 

tinha cabimento. Eu como sanitarista achar que porque foi inaugurado o prédio novo, que era 

aproveitamento de um esqueleto, aquilo alí era um esqueleto que tava parado ha não sei quantos 

anos atrás. 

 

WH - Aquele da Leopoldo Bulhões? 

 

CA - Leopoldo Bulhões, dentro da área do ... 

 

WH - De Manguinhos. 

 

CA - De Manguinhos. Quando se completou aquela construção pra instalação, aí inventaram que 

era Instituto Castelo Branco, não sei porque. Não tem motivo botar o nome de um general militar 

pra uma instituição de saúde pública. Tem tanto nome como Barreto, como o Pelon e outros mais 

e tantos vultos que passaram aí. Por exemplo, um que nós fizemos uma homenagem a ele que 

serviu muito à saúde pública sem ser um sanitarista, especificamente um sanitarista, foi Arlindo 

de Assis, porque ele foi um batalhador e um homem que segurou o B.C.G.; e o B.C.G. foi uma das 

armas da saúde pública pra, para os recém-nascidos, .... imunização da tuberculose. Pois bem, o 

Arlindo de Assis nós botamos o nome dele num anfiteatro lá em Recife, na delegacia de saúde, na 

delegacia de saúde. Pra você ver como naquela época a idéia de sanitarista, de saúde pública, 

empolgava a todos nós, não é, ficou lá esse anfiteatro. E agora já na última saída, já na saída, nas 

últimas participações que eu tive na Escola de Saúde, eu tive o prazer de participar da inauguração 
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de um anfiteatro que foi criado pelo, construído pelo Frederico Simões Barbosa e homenageou um 

dos maiores sanitaristas do Brasil, é Amílcar Barca Pelon, não é, Amílcar Barca Pelon. 

 

WH - Agora, essa mudança da ENSP, Dr.Celso, para a FIOCRUZ quando se cria a Fundação 

Oswaldo Cruz (barulho de buzina). Isso repercutiu em algum sentido dentro da ENSP, como é que 

receberam essa notícia, as pessoas que tavam trabalhando na ENSP? 

 

CA - Quando ocorreu isso eu já não estava tão,... porque ... Quando foi que ocorreu isso? 

 

WH - 1970. 

 

CA - Mil novecentos e ... 

 

WH e CF - Setenta. 

 

CA - Setenta, não é. Em 1970... eu estava... eu tava chegando do Perú. Eu cheguei em 69, até 69 

eu trabalhei no Perú. Mas aí, em 70 ... veio o ministro, naquela época era ... Mário Lemos, não é. 

 

WH - Rocha Lagoa. 

 

CA - Era Rocha Lagoa? Era Rocha Lagoa, né, foi tanta mudança naquela época que a gente até 

confunde. Era Leonel ... 

 

WH - Leonel Miranda. 

 

CA - Miranda, veio Rocha Lagoa, veio ... ..., é isso mesmo, era Rocha Lagoa. Foi quando houve a 

crise de Manguinhos. Nessa crise de Manguinhos ... a repercussão que eu senti maior foi do próprio 

grupo de Manguinhos, porque havia o grupo que tinha que optar por, com a criação da Fundação, 

pelo C.L.T., se não me engano. 

 

WH - É. 

 

CA - Pelo C.L.T. E, gente que trabalhava a vinte, trinta anos lá, de repente passar pra C.L.T., ficou 

aquela dúvida. E, e pegando de surpresa, porque era gente que não se preocupava muito com essa 

coisa do salário e como ia ficar, se preocupava era com o trabalho mesmo. Então, de repente foram 

chamados a optar e ficou aquela dúvida se passava pra C.L.T., se não passava pra C.L.T., neste 

meio tempo entra o ... Paulo Machado de Lemos, Paulo Machado de Lemos, eu recordo isso. E foi 

no clímax daquela crise que chega o Néri Guimarães e é convidado pra ser diretor de Manguinhos. 

E ele aceita, ele aceita e eu sei porque ele aceitou, porque tinha sido prometido a ele dar uma 

solução ... ao caso de Manguinhos. E na hora não veio a solução. Ele entrou numa crise de tal 

maneira e em menos de uma semana, morreu de enfarte. Néri Guimarães. E eu fui testemunha 

disso pelo seguinte, porque ele antes de conhecer o Paulo de Almeida Machado, o Almeida 

Machado. O Almeida Machado me perguntou sobre o Néri Guimarães, quem era e tal. Então, eu 

mostrei a vida científica dele, o que que ele tinha feito, o que ele era em Manguinhos, as coisas, 

desde os trabalhos que ele fez em 41, na malária do nordeste, eu vinha acompanhando o Néri 

Guimarães. Então, ele convidou o Néri pra ir até o norte do país, Amapá, passaram dois dias ou 
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três viajando. Na volta, o Néri me contou que, diz “Eu vou aceitar a proposta de ser diretor de 

Instituto de Manguinhos, de Oswaldo Cruz e a perspectiva é de que vai haver realmente a solução 

pro grupo”. Então, ele ficou muito satisfeito com essa promessa, mas ... na hora da posse, não foi 

confirmada a promessa de maneira nenhuma. Então Néri ficou numa posição em que naquela hora 

os outros olhavam pra ele, naquela hora do discurso. Saímos do Ministério da Saúde que era alí na 

Avenida Brasil, defronte de Manguinhos, e voltamos pra casa, eu e ele. Ele não falou, ficou calado, 

olhando assim pro infinito, como quem tivesse tido um choque tremendo. Menos de uma semana 

depois, eu recebo um telefonema do Néri dizendo: você tem que mandar a relação do pessoal com 

a opção ou não para a solução desse caso de C.L.T.. Lá, a única pessoa que tinha pra mandar a 

opção, era (Alina Sublevistck?), era a única que tinha, porque eu pertencia ao DNERu. Então, eu 

ainda me demorei um pouco lá em Jacarepaguá, no núcleo de pesquisa, porque tive que 

re..escrever, de bater, datilografar ofícios para o Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz, o Centro de 

Pesquisa (Rachu ?), em Belo Horizonte e o de Ageu Magalhães em Recife, onde os funcionários 

de lá tinham, tinham que optar e a demora foi, foi de tal maneira, que eu só pude sair de lá depois 

de seis horas, seis e meia e consegui botar no correio naquela hora essa correspondência. Tomo o 

automóvel e venho praqui, não vim por Manguinhos, porque geralmente eu vinha fazendo aquele 

trajeto de Madureira, pegava alí pra chegar em Manguinhos e vinha com Néri, nós vínhamos juntos 

pra casa. Aí vínhamos conversando assuntos de serviço, etc. Pois bem, quando eu chego aqui em 

casa, eu me surpreendo com a notícia, o Néri está no hospital Miguel Couto e quer falar com você. 

Eu imediatamente fui lá, encontrei a mulher dele, a senhora dele, a Lizeloti e eu não pude falar 

com ele porque ele estava sedado na U.T.I., tinha tido um infarto fulminante, isso era mais ou 

menos oito e meia da noite. As cinco, seis horas da manhã tava morto... Já a essa hora, eu telefonei 

cedo, eu fui lá e telefonei logo depois pra Oswaldo Lopes da Costa, que era o presidente da, era 

diretor do Instituto, ele que era diretor, diretor era Néri que morreu, ele era presidente da Fundação, 

o Oswaldo Lopes da Costa. Havia essa diferença, né, o presidente era Oswaldo e, então eu disse, 

Oswaldo tomou um susto, eu digo, “é, e agora você vai fazer o seguinte, faz o enterro oficialmente 

pelo, pelo Instituto, esse homem morreu dentro do Instituto, o Néri”. E assim foi feito e no mesmo 

dia a noite, às cinco horas nós deixamos ele no São João Batista. Agora, era uma pessoa muito 

boa, gostava muito de trabalhar com Néri... ..., era o homem da natureza, ele admirava a natureza. 

O Néri era fantástico, gostava de passear no Jardim Botânico, gostava de recolher as castanhas, 

aqueles buritis, aquelas coisas das árvores. Eu me lembro bem que no natal ele com aquela casca 

de uma daquelas palmeiras feito uma canôa, ele engendrou alí uma série de coisas da flora e fez 

um arranjo de natal fabuloso. Ele era um sujeito que gostava muito da natureza. Depois ele 

conseguiu...conseguiu um pequeno sítio em Araruama, perto da praia, onde tinha uma porção de 

árvores, não só cultivadas já e árvores nativas da época, que já havia naquele chão, naquela área e 

ele não desprezava, mantinha aquilo tudo, era uma espécie de um bosque, a casa, se andava um 

pedaço assim de mais ou menos uns 100 metros ou mais até sair num portão estreito pra dar pra 

praia. Isso era lá em Araruama. Ele ficou alí e conseguiu esse terreno que ele comprou lá porque 

ele trabalhou antes de 56, logo que saiu a penicilina ele trabalhou alí, fazendo o tratamento de 

bouba, que havia uma zona de bouba muito forte, uma prevalença de bouba na área de Araruama 

e Rio Bonito, foi ele que fez o, esse trabalho alí e ficou com aquela lembrança lá, o Néri. 

 

WH - Aí voltou. 

 

CA - De modo que...hein? 
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WH - Aí voltou depois, conseguiu uma terra lá. 

 

CA - Aí conseguiu. 

 

WH - Dr. Celso, mas essa época ... 

 

CA - Agora, eu quero dar um registro, que eu conheci o Néri que vocês nem sabem como, eu 

conheci o Néri quando ele era estudante e eu também, porque em 1933 houve um congresso em 

Pernambuco de estudantes de medicina, I Congresso de Estudantes de Medicina, das escolas, então 

sete escolas de medicina enviaram é... representantes. E o Pará mandou um representante das sete 

escolas, era Pará, era Pará, era o Rio Grande do Sul, era Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Rio de 

Janeiro, Bahia, Minas e Pernambuco. Nós tínhamos sete Estados com escolas de medicina 

funcionando. Eu recordo três grandes sujeitos na saúde pública que lá estiveram quando eram 

estudantes, Néri Guimarães, que já fazia laboratório naquela época e depois se tornou pesquisador, 

Hilton Rocha que se tornou um ás na oftalmologia, não é, e o Marcolino Candau que na saúde 

pública chegou à dire, à presidência da OMS, durante o resto da vida dele, terminou, não é. Foram 

esses três que eu não esqueço que estiveram lá em Pernambuco em mil novecentos e... 
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Data: 10/06/1994 

 

 

Fita 24 – Lado A 

 

 

CF - Bom Dr. Celso, hoje é dia 10 de junho de 1994, essa é a décima primeira entrevista com Dr. 

Celso Arcoverde e nós vamos começar, Dr. Celso, retomando um pouco, na última entrevista, nós 

conversamos sobre a época que o Sr. trabalhou na ENSP, paralelamente ao seu trabalho no DNERu 

e nós conseguimos falar bem sobre todo esse período de 1960, de toda a década de 60. E ficou 

faltando. 

 

CA - 61. 

 

CF - É, todo, todo o seu trabalho durante os anos 60, né. 

 

CA - Todo o período, é. 

 

CF - E ficou faltando a gente conversar um pouco sobre um acontecimento específico que ocorreu 

com o Sr. a partir de 64 com a revolução. Então a gente queria começar hoje conversando, que o 

Sr. falasse um pouquinho sobre isso, sobre o inquérito que ocorreu, pra gente poder fechar esse 

período, né, lembrando, ressalvando um pouco esses, esses acontecimentos específicos. 

 

CA - Certo, pra retomar ... o que havia dito ... na última entrevista, eu vou recordar que até o ano 

de 64, ou precisamente em fevereiro de 64 houve uma, um fato importante. Eu havia deixado aqui 

no Rio, ofícios solicitando a intensificação do serviço anti-aegypti no Pará, ofício enviado não só 

ao chefe da circunscrição Pará, que era o Dr. Miguel Scaff, como também ao diretor do DNERu, 

na época, que era o Dr. Antônio Mourão Filho. Era uma coisa importante porque eu estava 

sentindo, era evidente que a infestação, a reinfestação do Brasil pelo Aedes-aegypti viria 

seguramente, porque os navios estavam sendo encontrados infestados lá em Paramarí, encontrados 

pelo nosso colega Sólon Camargo. Ora, era perder, uma das grandes vitórias da saúde pública 

brasileira foi a erradicação do Aedes-aegypti e ameaçar não só, com a vinda do Aedes-aegypti, 

ameaçar a febre amarela urbana, novamente, que havia desaparecido e trazendo uma outra doença 

que era muito comum na zona sul dos Estados Unidos, no golfo do México e até em Cuba houve 

grandes epidemias de dengue. Então, a preocupação era essa, por todos os meios evitar que fosse 

reinfestado o país de Aedes-aegypti, mesmo porque fazia parte, faz parte das instruções, das, das 

normas técnicas sobre febre amarela que foram publicadas no Diário Oficial, quer dizer, tem força 

de lei, há um artigo em que explicita a a obri, a obrigatoriedade de se fazer essa vigilância 

entomológica, essa vigilância anti-aegyptica pra proteger o país da reinfestação do Aedes-aegypti. 

Nesta época, foi em fins de fevereiro, eu viajei. 

 

CF - De 1964? 

 

CA - 1964, eu viajei para fazer assessoria de peste no Perú, no Perú, aproveitando, exatamente 

como eu já disse antes, as minhas férias e as vezes até a, aqueles períodos mais longos de licença 

prêmio. Quando eu estava no Perú, recebo um telegrama do Ministro das Relações Exteriores, que 
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era o Vasco Leitão da Cunha, me convocando a vir ao Brasil. Eu me surpreendi, foi quando caiu 

o João Goulart em primeiro de abril ..., é, a coisa do golpe militar. Então, eu me surpreendi porque 

havia outros médicos aqui que podiam muito bem assumir a diretoria do DNERu. Mas eu fui 

chamado porque era diretor da divisão de profilaxia e no regimento do DNERu, o substituto 

eventual em qualquer situação de saída ... seria o diretor da divisão de profilaxia... Então eu voltei 

e perdi porque tava fazendo um trabalho interessante, que era mais do meu interesse lá no Perú e 

tive que voltar. Aqui chegando, assumi a diretoria e me surpreendi com uma série de, uma sucessão 

de eventos que, a princípio não dava pra gente entender direito. Em primeiro lugar, foi nomeado o 

Maneco Ferreira pra diretor do DNERu, mas não assumiu, porque havia esquecido, também 

nomeado um general. Então esperaram que saísse a dispensa do general, até que Maneco Ferreira 

pudesse voltar. Ele aí viajou pra Europa, ele tinha condição de viajar, aproximação grande com 

Marcolino Candau na OMS e foi até lá, à Genebra.  

 

CF - Por que que ele foi indicado? 

 

CA - Nesta época eu falei com, eu digo “e como eu vou fazer, se eu não sou mais o diretor do 

DNERu porque me surpreendi também com a minha dispensa de diretor da divisão de 

profilaxia?!”. Aí é que surge as, as grandes interrogações: Quem foi que propôs a minha dispensa? 

Quem poderia propor a dispensa era o novo diretor, que seria o Maneco Ferreira. 

 

CF - Mas ele não estava aqui. 

 

CA - Ele ainda estava aqui quando eu disse que não podia assumir a diretoria, porque tinha sido 

dispensado também da divisão de profilaxia. Ele disse, tranqüilamente: “Continue como está e 

aguarde”. E então eu fiquei durante vários dias, não me recordo exatamente quanto, mas, no 

mínimo, uns quinze a vinte dias nessa situação. Então, quando ele volta da Europa e assume a 

diretoria, aliás numa reunião até muito cordial, muito boa, muito concorrida pelos colegas, porque 

ele era uma pessoa muito simpática, de muita... grande malariologista. Então, nós passamos a 

diretoria. E ele, então, eu tendo, não estando mais na divisão de profilaxia, ele me nomeou 

assistente técnico da diretoria... Aliás, a divi..., essa divisão, essa nomeação de assistente técnico 

demorou um pouco porque naquela época tinha tudo que ser consultado ao S.N.I.. 

 

CF - Então o Sr. não era mais o diretor da divisão de profilaxia, mas era um assistente técnico. 

 

CA - Não era mais, era assistente técnico. E como assistente técnico do Maneco Ferreira, isso foi 

em maio, né, porque essa coisa já foi em maio, né, porque em junho já como assistente técnico, eu 

sou surpreendido com um, um, I.P.M., como é, o nome...? 

 

CF - Inquérito. 

 

CA - Inquérito Policial Militar, lá no Ministério da Saúde, décimo oitavo andar, na sede do, era o 

Coronel Aníbal..., Aníbal..., depois eu me lembro, era um coronel da artilharia, da engenharia e 

assessorado por um médico Cilênio, Dr. Cilênio, major. Muito bem, ... o inquérito foi uma das 

coisas mais atrozes pra mim, porque me jogaram como sendo um indivíduo..., um ladrão, que quer 

dizer, comprava remédios a mais do que devia pra me beneficiar e, ainda com uma, outro 
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agravante, dizendo que era, era, eram remédios que faziam mal à população, que isso fazia parte 

de um, de um plano subversivo. Quem fez essa declaração e essa, essa ... 

 

CF - Essa acusação. 

 

CA - Essa acusação foi Ermínio Conde, que tinha sido antes o chefe da campanha de tracoma e 

como eu vim substituí-lo a que fui nomeado como assessor do Pinotti em 56 no DNERu e assumi 

a chefia da campanha do tracoma, eu quero crer que isso o tenha magoado. Eu não vou fazer uma 

outra interpretação, não quero atribuir, mas tudo indica que ele não devia ter ficado satisfeito com 

essa mudança, ele era da campanha do tracoma da D.O.S. na época do Pelón, na época ainda que 

a D.O.S. realizava as campanhas e ele era o responsável por essa campanha naquela época. E que 

eu quando cheguei mudei totalmente, fazendo campanha dinâmica em vez de campanha estática 

em postos. A mudança foi essa. 

 

CF - O Sr. acha que ele ficou insatisfeito com isso...? 

 

CA - Talvez, acredito que sim, porque o tipo de acusação que ele me fez foi nessa hora. Mas eu 

desfiz essas acusações totalmente, não só mostrando que eu não tinha nenhuma ingerência na 

compra de material, eu ... de remédios, apenas eu indicava as quantidades necessárias para os 

postos e as circunscrições, onde se trabalhava com tracoma. E quem comprava essa parte material 

era a divisão de administração, que tinha a sua sessão de material. Naquela época era divisão de 

administração dividida com sessão de material e sessão financeira e sessão de pessoal também, 

uma outra sessão. 

 

CF - O Sr. encaminhava o pedido e a sessão é que comprava. 

 

CA - Eu encaminhava o pedido,...agora, se a, a divisão comprava mais e distribuía, porque houve 

realmente na época grande distribuições ... a políticos, houve, houve depois a, a coisa dos políticos, 

né. 

 

CF - A utilização política. 

 

CA - Aliás, já vinha e eu sabia disso porque fiz o inquérito na época do Pinotti e que concluí que 

havia distribuição de remédios. Então, isso ficou muito fácil de comprovar porque eu tinha todos 

os meus ofícios de pedidos, as minhas cópias de ofícios e as fichas de almoxarifado não batiam, 

eu pedia muito menos e tinha muito mais, na compra, né. A outra parte é a parte técnica, né. Eu 

procurei me amparar através de consultas aos melhores oftalmologistas de São Paulo, daqui do 

Rio também, Abreu Fialho. E... também, tomei a iniciativa de me inscrever num congresso de 

oftalmologia, que na época estava funcionando no Hotel Glória, e fui defe, acusar o Ermínio Conde 

que tinha apresentado um trabalho intitulado “Uso e abuso de antibióticos na campanha do 

tracoma”. E então eu desfiz totalmente, em plenário, numa das sessões, numa das sessões do 

congresso, mostrando que não havia abuso de maneira nenhuma pela quantidade, e mais, que os 

antibióticos que nós usávamos não eram absolutamente prejudiciais à saúde e que a base do 

tratamento era local, não é. E, em contrapartida, o que ele aplicava e defendia era um tipo de 

tratamento que era absolutamente contra-indicado e já estava superado. Que era tratar o tracoma 

com diatermocoagulação..., porque ele chegou a adquirir, a fazer adquirir na época do, do Pelon, 
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do Amílcar Barca Pelon uma quantidade de aparelhos de diatermocoagulação, inspirado no que 

ele viu na, nas informações de Teerã, do Irã, de que lá se fazia aquele tipo de tratamento. Mas era 

um tratamento obsoleto, aquela diatermocoagulação determinava cicatrizes tão violentas que 

traziam uma seqüela para o doente que recebia esse tratamento. Isso foi apoiado, essa minha... 

 

CF - Aí o Sr. não(?)... 

 

CA - ...Intervenção no Congresso foi apoiada pelos oftalmologistas de São Paulo, na época, não é. 

 

CF - Concordavam com a sua posição de que isso não era uma técnica adequada. 

 

CA - Concordaram (?). E eu tenho guardado essa, essa intervenção datilografada, eu tenho 

guardada aqui como tenho guardado tudo do Inquérito de 1964, não é. Inclusive as, as, os 

depoimentos, né, os depoimentos e as minhas informações exigindo a presença de pessoas que 

estavam por trás do pano me acusando, eu determinei, consegui, através de depoimento por escrito, 

que o, o presidente da comissão, o Aníbal, o coronel Aníbal, fizesse a convocação de todo esse 

pessoal. E todo mundo foi, e eu então não fiz, não fiz, já estava num ponto em que eu não tinha 

mais o que esperar. Aí foram pra lá Maneco Ferreira, que era o diretor do DNERu, eu não podia 

deixar de indicar, eu queria que ele dissesse a opinião que ele fazia a meu respeito, eu como 

assistente dele e que ele me conhecendo da minha vida anterior como profissional, ele tinha que 

dizer alguma coisa lá. Então, tinha que dizer e deixar escrito no depoimento. 

 

CF - Foi um depoimento a seu favor, defendendo o Sr., né? 

 

CA - Eu não esperava tudo a favor, não. Eu esperava quanto, eu queria que ele dissesse pra poder 

eu me defender melhor. 

 

CF - Não, mas Dr. Maneco Ferreira, ele foi com um depoimento a seu favor. 

 

CA - Claro, ah, claro. Agora, foi o Maneco, foi o ..., foi o Élbio, o Élbio foi porque eu exigí que 

ele apresentasse umas pastas com umas pastas secretas, como é que chama..., é reservadas, que 

haviam lá e que eram de requisição de passagens aéreas, que aquilo dalí tava sendo usado 

politicamente pra políticos e pra..., de todo tipo. Na época quem mais usou foi o Modesto, que era 

o diretor que estava também como, é.... representante do S.N.I., como é que chama, é Serviço de 

Segurança. 

 

CF - Serviço, ... de Informação. 

 

CA - Serviço de Segurança. Nessa época, então, foi todo mundo, inclusive o Rodrigues da Silva, 

a quem eu ajudei muito naquele congresso internacional de, de malariologia e doenças tropicais. 

Ele teve que ir pra dizer o que é que ele significava, as palavras dele a respeito de uma informação 

sobre antibióticos, (som de três batidas na mesa) teve que ir pra lá dizer essas coisas todas. E ainda 

continuei pedindo pessoas que fossem lá registrar o que sabia a meu respeito. Germano, Germano 

Faria, que era o diretor da divisão de profilaxia, na época, não é. E pessoas de fora até, o Bispo de 

lá de Crato. 
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CF - Ah, também? 

 

CA - Também, eu pedi, aproveitei a passagem dele aqui e pedi pra que fosse convocado o Bispo 

de Crato pra lá. Pedi pra ser convocado também, o médico que era ligado a revolução lá do Ceará 

e que ele era do Crato na época e que me conhecia muito bem, era o Dr. Tadeu de Brito, não é, em 

que, aí já é, já é, não é questão propriamente do tracoma, aí já, já, porque já, há uma implicação 

ideológica, eles estavam me acusando de subversivo e então, eu exigi que ele fosse lá fazer também 

depoimento e ele foi, o Tadeu de Brito, porque ele sabia que eu ia ao Crato fazer puramente 

campanha de tracoma e até me hospedava na diocese, não é diocese? A casa do, do, de um daqueles 

padres importantes lá junto ao bispado, que ele oferecia hospedagem pra nós alí, porque esse, esse 

Don Vicente de Matos era muito ligado ao Pinotti desde a época da malária, das UDAS - Unidade 

de Distribuição de Auxílio Sanitário. E então eu, em cima das UDAS, joguei a parte de tracoma, 

aproveitando já a organização que havia para que o Bispo fizesse, fizesse a ajuda, nos ajudassem 

na campanha do tracoma lá no Cariri, que pegava aqueles municípios todos ali em torno de Crato. 

Era Crato, Juazeiro, Barbalha, Brejo Santo, tudo aquilo entrava. 

 

CF - Então, ele conhecia o Sr. dessa época. 

 

CA - Conhecia exatamente dessa época, não é. 

 

CF - Aí veio prestar um depoimento a seu favor também, né. 

 

CA - É. Mas então pra resumir e encerrar esse assunto. Esse, esse inquérito que durou de junho até 

fins de novembro de 64, me deixou numa angústia tremenda, por que estava em jogo o que? A 

minha vida. 

 

CF - Claro. 

 

CA - A minha dignidade, a minha honra profissional, tudo. Então tudo o que eu fazia na vida que 

era exatamente tra, pra trabalhar na parte de campanha, trabalhar pela saúde pública, que não me 

metia em política, de repente, vem uma acusação como esta. Agora, a minha decepção é que por 

trás havia colegas que me conheciam, mas que não me defenderam, ou por covardia ou porque 

tinham interesse em que eu fosse destruído. 

 

CF - O Sr. chegou a chamá-los pra depor e eles não foram? 

 

CA - Chamei. Não, não chamei pessoalmente, não. Os que foram chamados foram oficialmente 

por intermédio do, do, do Coronel Aníbal, que era o presidente. Estes tinham que, esses foram 

obrigados, porque tava na exigência. 

 

CF - Mas esses que o Sr. tá falando, não, esses eram outros. 

 

CA - Não, alguns que depois eu senti que estavam... 

 

CF - Com medo? 
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CA - Por trás. Ou com medo ou porque tavam com vontade mesmo que eu fosse destruído (risos), 

né, quer dizer, eu não era, eu era um estranho no ninho, né. Nessa época eu me considerei realmente 

um estranho no ninho apesar de ter dado todo o meu esforço e toda a minha dedicação às 

campanhas que eu tava, na época, trabalhando, né. Foi uma época que eu tive uma..., sofrí nesses 

meses que eu passei nesse inquérito. Agora, a parte política, sabe como surgiu? Uma denúncia de 

que eu era subversivo porque tinha sido sub, chamado a ser diretor da saúde pública de 

Pernambuco pelo Miguel Arraes. Quando Miguel Arraes se, quando Miguel Arraes se (a voz do 

entrevistado fica mais longe e uma voz no fundo diz: “Era Aníbal Moreira”). Aníbal Moreira é que 

era, que era o presidente do..., agora que eu me lembro, Aníbal Moreira é que era o, era o presidente 

do inquérito. Mas, na época, surgiu essa denúncia e que eu vim a saber por intermédio do dire, do 

ex-diretor que foi logo despedido, Antônio Mourão Filho. Ele veio aqui em casa e me disse: “Olha, 

você está sendo acusado de subversivo também, porque foi convidado pra ser diretor da saúde 

pública de Pernambuco pelo Miguel Arraes”. Quem me disse isso foi o Mourão Filho aqui na 

minha casa. E quem fez essa acusação foi o Modesto, numa das... 

 

CF - Num dos depoimentos. 

 

CA - Num outro inquérito que se realizava na Praça Tiradentes, que havia, paralelamente havia 

um inquérito na Praça Tiradentes e outro lá na, no Ministério da Saúde... Mas eu guardo os papéis, 

da mesma maneira que eu disse que nos meus ofícios eu guardava todos e consegui com esses 

ofícios mostrar como é que eu agia na questão da compra de material, que eu não comprava coisa 

nenhuma, eu apenas pedia e eles compravam mais não era a minha culpa, não era minha 

responsabilidade. 

 

CF - Nesse caso o Sr. também foi... 

 

CA - Agora, nesse caso, acontece que eu também recebi realmente um western do, do, do Dr. 

Miguel Arraes me convidando, mas eu respondi com um telegrama dizendo que não podia aceitar, 

lamentava porque como pernambucano gostaria de contribuir também com um pouco de trabalho 

lá. Mas eu estava com um compromisso internacional lá...eu ia pra, pro, pra o Equador, pro Perú, 

Equador, um deles, um dos dois, eu estava já de viagem marcada e na semana seguinte eu segui, 

não é. Aliás o telegrama eu guardo, nunca deixo, tá aqui, o telegrama foi muito curioso, tenho..., 

isso telegrama do Arraes: “Tenho satisfação convidá-lo para dirigir Departamento de Saúde 

Pública de Pernambuco pt Solicito comunicar-lhe, comunicar-se Dr. Alcedo Coutinho a fim 

interar-se carta remitida hoje Noel Nutels”, que era, era muito meu, ambos meus amigos. 

 

CF - Alcedo Coutinho e Noel Nutels? 

 

CA - Alcedo na época que eu estudava medicina em Pernambuco e Noel foi meu colega de tur..., 

contemporâneo, ele era uma turma atrás. 

 

CF - Foram os dois que recomendaram o Sr.? 

 

CA - Não, não. A recomendação não foi de lá, foi da câmara muni..., da câmara de deputados de 

Pernambuco que eu tinha amigos lá e eram conhecidos. E depois outra coisa, meses antes, no ano 

de 57, logo depois que...e no ano de 57, eu vi que não podia continuar da maneira como estava 
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com a interferência do Antônio Franco de Oliveira. E então, fui à Pernambuco numa das minhas 

viagens da campanha do tracoma e solicitei ao secretário de saúde, na época que era o professor 

Coutinho, Arthur Coutinho, amigo nosso. E ele então conseguiu de Oswaldo Cordeiro Faria que 

era o presidente do es..., governador do Estado, um aviso para o ministro pedindo a minha ... 

colocação, a minha, toda a disposição do Estado de Pernambuco, para assessorar no serviço de 

saúde lá do departamento de saúde do Estado. 

 

CF - Sim. 

 

CA - Quando eu voltei pro Rio e vim com esse, essa solicitação, aí foi quando o Pinotti fez tudo e 

terminou conseguindo que eu continuasse aqui, inclusive com a interferência de um amigo nosso, 

que vinha trabalhando, que era o Néri Guimarães. 

 

CF - Aí o Sr. acabou não indo pra Pernambuco? 

 

CA - Eu aí eu (?) e disse: “bom, continuo totalmente independente”, até que veio a crise maior em 

60, que eu já disse aqui como foi. Então, esse telegrama aqui... 

 

CF - Aí, quer dizer, nessa época eles voltaram então a convidar o Sr.... 

 

CA - É, esse pessoal que era gente conhecida minha, o secretário de saúde, pessoal, eu recebi 

também de um colega lá Emílio Cavalcanti uma manifestação muito é...boa a meu favor, lá na 

câmara de deputados do Estado de Pernambuco, essa gente foi que lembrou meu nome ao Arraes, 

eu não conheço, não conhecia, nem conheço ainda Arraes, pessoalmente nunca ví. 

 

CF - Mas o Sr. sabia que eles estavam querendo indicar o seu nome? Eles consultaram, eles nem 

consultaram o Sr. antes? 

 

CA - Não sabia não. Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Então, e aí ele termina esse telegrama: 

“Aguardo resposta urgente e espero satisfatória supremos interesses saúde do povo pernambucano 

saudações Miguel Arraes”. Eu então passei esse telegrama aqui: “Governador Miguel Arraes”, 

isso foi no dia treze do dois de sessenta e três, isso foi em sessenta e três, um ano antes, só em 

sessenta e quatro é que veio a tona, né. “Quero agradecer Sr. Governador muita honrosa confiança 

convidando-me dirigir Departamento de Saúde Pública, porém compromisso assumido 

anteriormente impede-me aceitar referido cargo com Dr. Alcedo Coutinho debatemos aspectos 

problemas inclusive mostramos que na função que desempenho atualmente no DNERu poderei 

efetivamente servir Pernambuco participando eh... in...”, o que é isso aqui, comé, in... 

 

CF - Integração. 

 

CA - Integração plano de saúde do Estado renovando meus agradecimentos é... 

 

CF - Espero. 

 

CA - Espero noutra oportunidade poder cooperar nas tarefas de saúde de Pernambuco apresento 

vossa excelência votos completo êxito seu governo, atenciosas saudações Celso Arcoverde de 
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Freitas”. E encerrei, fui pro Equador, pro Perú, é, um ano depois, por causa desse telegrama, sou 

acusado de ser subversivo. E fiquei... 

 

CF - Aí o Sr. levou isso pra lá? 

 

CA - Ah, levei. Apresentei esse telegrama que eu acabo de ler, apresentei lá ao, ao presidente da 

comissão. Agora você não pense que foi só essa coisa simples não, foram cinco meses, né, de 

janeiro, de junho a novembro. Agora o inquérito, pra você avaliar, na na naquela acusação que eles 

me fizeram de compra de material, como se eu fosse um corrupto, eles mandavam buscar sabe o 

que? A minha declaração de renda, porque naquela época eles tinham tudo, na época da revolução, 

na... 

 

CF - Aí tinham cópia da sua declaração? 

 

CA - Eles foram ao coisa, pediram..., depois que eles estavam com a declaração de renda foi que 

me pediram pra eu dizer na hora, eu como tenho boa memória disse exatamente o que tinha 

colocado na declaração de renda. Eles já estavam com a declaração de renda na minha, na minha 

mão. 

 

CF - Mas queriam confirmar, né? 

 

CA - Queriam confirmar. E quer ver outro detalhe como é que foi duro, eu, eles foram ao Banco 

do Povo, que era um banco pernambucano, onde eu tinha recebido algumas remessas de dinheiro 

de meu irmão, não sei como, mas eles pediram a minha estrato de contas de meses, de alguns 

meses e depois vieram me pedir, como o Sr. explica que tem essa reserva de dinheiro lá. Eu tive 

que responder, eu tinha recebido uma parte de herança da minha família e meu irmão enviou esse 

dinheiro. Mas olhe, tenho até aqui. 

 

CF - Mas também o Sr. tinha tudo comprovado. 

 

CA - Eu levei a, a, a procuração que eu passei aqui no tabelião Magitô, Maginô, como é o nome 

daquele tabalião, meu deus, eu já nem me lembro mais, é... 

 

 

Fita 24 – Lado B 

 

 

CF - Bom, mas o Sr. falava, Dr. Celso sobre a procuração que o Sr. deixou em nome dele. 

 

CA - Eu mandei a procuração, ... o nome do tabelião aqui no Rio é (Massô?), ali na rua, na rua do 

Rosário. Então eu mostrei cópia da procuração dando plenos poderes pra meu irmão receber a 

parte que eu tinha direito na... E ele então mandou esse dinheiro praqui, pro Banco do Povo, que 

era um banco que sempre a minha família teve negócio, que era o Banco do Povo, que depois foi 

comprado pelo Banco da Bahia e acabou o nome do Banco do Povo. Mas não pára aí não, as coisas 

não param aí. 
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CF - Tudo o Sr. tinha que ficar provando..., né, comprovando... 

 

CA - Tudo comprovando que eu não tinha nada que ver com compra, nem recebi. Mas eles então 

achavam que, que, eu digo “olha, eu vou lhe explicar, eu vou...”, disse ao presidente, “o Sr. vai ver 

agora que no próximo mês eu vou receber cerca de mil dólares, mas é do trabalho que eu realizei 

lá fora e que vem sendo pago pela Repartição Sanitária Panamericana”. E assim foi feito, no dia 

em que eu recebi a comunicação da remessa daquela, daquela importância, e que foi jogada depois 

no Banco do Povo, eu levei para ele, eu digo: “tá vendo”, e comprovei a origem, a procedência 

que era da Oficina Sanitária Panamericana. E tem mais, eles, eles na ânsia de me pegar como se 

tivesse, fosse um gatuno reles, desses que apareceram agora recentemente, ... achavam que eu tinha 

compra, que eu tinha adquirido não, como é, recebido de suborno uma camionete, uma camionete 

DKV. Essa camionete DKV eu tinha comprado exatamente com parte, com parte do dinheiro que 

meu irmão tinha enviado pra mim. 

 

CF - Sim. 

 

CA - E eu tive que mostrar isso. Agora dizendo isso só não serve, eu fui a Sociedade dos Servidores 

Públicos que tinha, não sei se ainda hoje tem, a sua sede ali na rua Treze de maio, ali perto da 

Caixa Econômica. E lá eu comprei essa camionete porque havia os sócios, os sócios dessa 

sociedade dos servidores públicos, tinham uma espécie de cooperativa onde a gente comprava 

tudo. 

 

CF - Tinham facilidades, né. 

 

CA - Inclusive não só, é, inclusive roupas e eletrodomésticos, coisa e inclusive quando apareceu 

esse carro, que isso era indústria nacional, o DKV nacional eles lançaram a possibilidade de vender 

a prazo. E eu comprei a prazo, comprei a prazo na época, não esqueço nunca, oitocentos mil 

cruzeiros, eu paguei metade a vista, porque eu dispunha de recursos pra isso por causa dos 

recebimentos... 

 

CF - Da herança. 

 

CA - E o restante fiquei pagando no, no naquele Banco Arnaldo Arnold, um banco que tem aqui, 

não sei se ainda existe isso. E levei o contrato e mostrei lá ao, ao Aníbal. 

 

CF - Aí ele aceitou? Aí finalmente teve que concordar. 

 

CA - Claro, documento, porque tudo foi documento. Ele viu documento da, do, Márcio e o André, 

do tabelião, documento da Sociedade. Agora, depois eu digo vou virar a, a mesa, não é. Aí então 

eu declarei, eu digo: “se quiser verificar quem interessa comprar remédios seja em campanha de 

política ou, ou que tenha algum interesse direto com as companhias que vendem”, aí eu digo: 

“traga as fichas de almoxarifado e vamos cotejar com as necessidades, com os pedidos que nós 

fizemos”. Aí imediatamente ele aceitou, então veio um sargento com mais uma máquina de 

datilografia, não é, e vieram as fichas todas do almoxarifado, aí então eu mostrei que eu 

contrariando como, como diretor da divisão de profilaxia, convênios que eram feitos com Estados 

e que esses convênios não deviam ter sido feitos de maneira nenhuma, eu fui contrário a esses 
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convênios, por que? Porque não podíamos fornecer a quantidade de remédios que estavam 

estabelecidos alí. Por que não podíamos? Porque a fábrica de produtos profiláticos nossa não 

estava em condições, o Dr. Barragae ainda estava preparando a (campainha), organizando a 

fábrica, que não dava... 

 

CF - Não tinha condição de produzir tanto. 

 

CA - Não tinha condição, ... aquela quantidade imensa de material. Então, o que é que acontece? 

Esses convênios foram assinados, foram feitos sem o, a, o beneplácito, sem a anuência da divisão 

de profilaxia, não é, e, e as compras foram para os laboratórios Laffe e White não sei o que aí, 

Fontoura White... 

 

CF - White Martins. 

 

CA - Fontoura White e outros mais aí. Enfim, os laboratórios particulares foi que forneceram. 

Então, eles terminaram se convencendo de que era totalmente infundada a, a, ... 

 

CF - Acusação. 

 

CA - A acusação. 

 

INTERRUPÇÃO DA FITA 

 

CF - Bom, pode continuar, Dr. Celso. O Sr. falava, então, da compra dos remédios que os 

laboratórios... 

 

CA - Ah, ... ficou totalmente comprovado que eram absolutamente infundadas aquelas acusações. 

E eu me aborreci tanto naquela época, que eu disse ao Coronel Aníbal que ia sair do Brasil, porque 

naquela época eu já estava me dirigindo ao Dr. Alfredo Bica pra conseguir uma posição lá no 

México, com o Dr. Samamé, que era um grande sanitarista de lá da Organização, da Repartição 

Sanitária Panamericana. Agora, pra ir pro México, a coisa não é tão fácil, demora, as vezes passa 

dois, três, quatro meses para haver o agreement, e, com essa demora, eu aproveitei e resolvi ir pro 

Perú que era mais fácil e tinha condição de ir, porque já me conheciam lá, eu já tinha ido antes ao 

Equador e aí estendeu a zona toda: Perú, Equador e Bolívia (campainha) e consegui, passei, tirei 

licença prêmio e fui embora. 

 

WH - Essas viagens pra Perú, Equador e Bolívia foi pela Organização...? 

 

CA - Pela Organização, Repartição Sanitária Panamericana. Pela Panamericana. Aí eu já era 

conhecido lá da Organização Mundial de Saúde, já tinha, já era, já estava no quadro de, de 

especialistas de peste e tal, já tinha facilidades pra, pra ir para lá.  

 

WH - O Sr. dava assessoria lá na parte de controle de peste...  

 

CA - De peste, só exclusivamente de peste...  
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WH - ...naqueles países? 

 

CA - ... nesses países. Aí então houve um bom intercâmbio, mandamos várias pessoas praqui fazer 

cursos, estágios.  

 

CF - Mas aí então o Sr. foi pro Perú logo depois que acabou, encerrou o inquérito o Sr. foi pro 

Perú? 

 

CA - Eu já estava, desde 63 que eu estava já viajando. 

 

CF - Sim, aí o Sr. voltou em 64... 

 

CA - Mas eu voltei em 64, aí em 66 eu já estava lá, passei ainda... 

 

CF - Até 66 o Sr. ficou aqui? 

 

CA - É, porque eu aguardei uma temporada pra ver se eu ia pro México, mas como demorou muito 

aí passei, fui pro Perú, fui pro Perú. 

 

CF - E depois que encerrou esse inquérito, o Sr. não teve mais nenhum aborrecimento, não teve, 

não voltaram a chamar o Sr. pra ...? 

 

CA - Não tive mais, não, pelo contrário, até o, o. Nessa época era o Raimundo de Brito, não é. E 

o... Aníbal, ... o Aníbal, era o coronel, né, do inquérito em contato com o Raimundo eles mandaram 

até um ... emissário, um representante, eu não me lembro bem o nome dele, dizendo que não 

precisava de ir pra lá, que já sabia a minha posição, que não era absolutamente aquilo que tinha 

dado motivo aquele inquérito e que pra que eu ficasse aqui no Brasil. E a comprovação disso era 

o seguinte, é que antes da revolução, como eu tinha sempre dado muito esforço nessa questão da 

municipalização de saúde naquele Congresso de Pernambuco e na, e na III Conferência, o Wilson 

Fadul resolveu agraciar alguns elementos que vinham trabalhando já há muito tempo na saúde, 

não só naquele tempo. Então eles viram o currículo das pessoas e viram que eram sanitaristas que 

se dedicavam de corpo e alma a essa tarefa de beneficiar a saúde do povo. Então, e, o Fadul me 

inscreveu na Ordem do Mérito Médico no grau de oficial. Isso foi antes da revolução. Veio o 

golpe, acabou não, não entregando as medalhas e o diploma aos que foram agraciados pelo Fadul, 

inclusive, que era o companheiro Mário Magalhães, que eles não deram, não concederam a 

medalha a ele, não concederam também a Samuel Pessoa, de São Paulo. E eu fui, eu digo, fiquei 

na dúvida, eu não vou receber, vou deixar de ir lá nessa reunião. Houve uma festa, sabe aonde? 

Na Academia Nacional de Medicina, grande arruído, muita luz, muita gente, famílias dos que 

receberam as comendas. Eu digo eu não vou, mas, como eu havia resistido aquele inquérito tão 

violento em cima de mim desde junho, eu digo, eu vou e considero isso a minha folha corrida, 

porque foi uma, uma láurea, né, conferida pelo Fadul e eles confirmaram. Fui e não levei nem 

minha mulher, fui sozinho, apenas pra receber o diploma e aquela medalha e guardar como folha 

corrida daquela época infeliz que eu tive que sofrer aquele inquérito. 

 

WH - O Dr. Mário Magalhães e o Dr. Samuel Pessoa também tiveram muitos problemas? 
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CA - Depois de muito tempo, eles foram chamados a receber a medalha, quando passou essa coisa. 

Agora, Mário já estava muito doente e não pôde ir lá e o Samuel Pessoa já havia morrido. Então, 

foi a senhora dele receber a medalha lá em Brasília, não é. De modo que Mário não foi porque já 

estava muito doente, terminou não se levantando mais da cama, morreu, Mário, e o outro já havia 

morrido antes... ... Vamos passar pra outros assuntos... 

 

CF - Quer dizer, Dr. Celso, ... vamos, ... só pra gente ... 

 

CA - Inclusive o seguinte, eu vou repetir o que disse numa das entrevistas, eu fico até acanhado 

de falar na primeira pessoa, de falar eu, eu, eu, mas eu não posso deixar de falar na primeira pessoa 

quando eu estou participando ativamente de algum evento. 

 

WH - Claro. 

 

CA - E eventos que não só marcaram muito, que me puseram em risco a minha vida profissional, 

então eu tenho que falar no eu, foi o que eu acabei de fazer agora nesse, mostrando o que foi esse 

inquérito infeliz contra mim naquela época. 

 

WH - Isso pegou várias pessoas também na época, né, teve vários processos contra várias pessoas, 

né? 

 

CA - Teve. Mas não foi tão agudo quanto esse meu, porque é o que eu disse à Cristina, depois que 

eu vi no decorrer do inquérito, a proporção que iam passando os depoimentos e as informações ... 

eu cheguei a um ponto que pedi acareação. Eu cheguei a um ponto que pedi acareação com o 

Ermínio Conde, porque, não é, eles faziam a coisa de tal maneira que eu fui obrigado a isso. Eu 

como, como não pedi a acareação, mas exigi a presença lá pra depor sim ou não ao meu favor de 

uma enormidade de pessoas, que estão aqui na pasta (barulho de batida na pasta) do inquérito. 

Agora... 

 

CF - Mas no fundo, Dr. Celso, só pra gente fechar essa questão do inquérito, quer dizer, pelo que 

dá pra entender isso foi uma oportunidade que algumas pessoas que tinham uma, uma certa mágoa, 

uma certo, um certo ranso em relação a uma série de tipos de coisas que o Sr. tinha feito antes, foi 

uma oportunidade que essas pessoas tiveram pra ... é.... vamos dizer assim, se vingar do Sr., vamos 

dizer assim, não sei se é o termo adequado. 

 

CA - Exatamente, exatamente, ..., mas não tinha do que se vingar, pois se eu estava trabalhando 

pela saúde pública (risos), aí é que está. 

 

CF - Pois é, mas essas pessoas se sentiram injustiçadas, né, então usaram isso... 

 

CA - E outra coisa, toda vez que eu tive restrições e que entrei em confronto com os (groboné?) 

do Departamento de Endemias Rurais, né, eu pedi pra sair, pedi demissão, pedi pra sair. Foi a 

primeira vez foi a época que eu pedi pra ir pra Pernambuco novamente na..., quando o Cordeiro 

Farias era o governador, né. E depois em 60, em 59 aliás, quando eu saí e que terminei indo pra 

SUDENE. De modo que... 
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CF - É porque o Sr. atrapalhava os planos deles, né? O Sr., né? 

 

CA - Eu não atrapalhava os planos, eu, eu, os meus planos é que eram atrapalhados, a minha, a 

minha atividade é que era atrapalhada por eles e como eu não aceitava a interferência indébita de 

indivíduos sem preparo, sem adequada formação científica, eu não ia aceitar de maneira nenhuma, 

então, preferi sair. 

 

CF - Claro. 

  

WH - A sua dedicação à saúde pública... 

 

CA - Era total. Aí fui embora, fui pra SUDENE. Agora, quando voltei da SUDENE e que tive um 

período tranqüilo de grande produção, que foi, foi de 61 até 64, e mais, se eu quisesse, se eu 

aspirasse a ser diretor e a ser um elemento importante a manobrar, eu teria aceito a diretoria do 

DNERu, que me foi oferecida insistentemente pelo Estácio Souto Maior, inclusive Mário até 

insistiu, “aceite”, eu digo, “não aceito porque eu sei que isso vai terminar em política”. 

 

CF - E o Sr. não queria isso. 

 

CA - Eu aí não aceitei. Por que? 

 

CF - O Sr. queria um cargo técnico, né. 

 

CA - Exatamente. No cargo administrativo, cargo que assina cheque, eu não aceito. Aí aceitei o 

cargo puramente..., quer dizer, a turma podia ver muito bem que eu não tinha o menor interesse 

em prejudicar ninguém, eu queria só era a parte técnica, puramente só isso. Agora vamos deixar 

de falar em coisas diretamente (riso) ligadas a mim, pra falar um pouco sobre o que ocorreu de 

bom no DNERu, porque realmente naquele período ocorreu muito, muita coisa boa, a produção 

de muita coisa boa. Eu dou destaque, por exemplo, a pessoas que trabalharam, que serviram, vamos 

dizer, de paradigma. Um deles eu não posso deixar de dizer, é o Barreto. O Barreto foi um sujeito 

muito importante apesar, apesar de entrar em choque muitas vezes com o grupo que estava junto 

a ele. Eu me lembro das turras que ele tinha com o Mário Magalhães, porque Barreto tinha uma 

formação e Mário teve outra, e era puramente técnica...Outro... 

 

CF - Nessa época o Dr. Barros Barreto tava aonde? 

 

CA - Era, foi dire..., bom isso aí já é, porque eu comecei a trabalhar na época com o Barreto, ... 

 

CF - Sim, o Sr. ... 

 

CA - Foi quando ele era diretor do DNER..., do DNS e na criação das delegacias de saúde. 

 

CF - Mas nessa época em 60, o Dr. Barros Barreto ainda estava vivo? 

 

CA - Em 60? Ele já não estava mais dentro do..., ele trabalhou. 
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CF - Já não estava mais ligado ao Ministério. 

 

CA - Não, não estava. Depois que ele saiu, entrou para Oswaldo Cruz, foi para uma seção de 

medicina do trabalho, coisa desse tipo, lá em, lá em Manguinhos. Mas, pessoas que deixaram uma 

ótima impressão e que até influenciaram não só a mim, mas como muita gente, muitos colegas foi 

Barca Pelon, era um puro dentro da saúde pública. Pelon era um sujeito formidável e, no entanto, 

foi um trabalho anônimo, ninguém sabe. Muito pouca gente sabe desse nome, quando fala em 

Amílcar Barca Pelon pensa que é um cartaginês do tempo das guerras púnicas (risos), porque 

Amílcar Barca é nome de cartaginês, não é. 

 

CF - Dr. Celso, ... 

 

CA - Outro que eu quero deixar aqui que teve grande influência, participamos juntos apesar dele 

não ser do DNERu, nem ser do Serviço de Peste, mas que nos encontramos e, e havia um ideal 

comum que era atingia aquele objetivo, Leônidas Deane, na parte de pesquisas. Quanta coisa ele 

fez na parte de pesquisa aplicada, aplicada às endemias, não é. Podemos especificar, explicitar 

aqui, em filária por exemplo, os inquéritos de filária, o que ele mostrou sobre a questão da filária. 

Outra, a parte da leischmania calazar, não é. A parte de malária, a pesquisa que ele fez em malária. 

E sempre em contato, em colaboração, em cooperação conosco, de modo que nos aproxima, né, 

esse grupo. Também na parte de, do, do Instituto Ageu Magalhães, a aproximação que nós 

tínhamos lá com o grupo do Ageu Magalhães desde, desde o primeiro diretor lá que foi Frederico 

Simões Barbosa e, ... 

 

CF - Foi uma época boa, né, Dr. Celso? 

 

CA - ...Nós nos, nós aproveitávamos aqueles estudos, aquelas pesquisas que eles faziam, nós 

acompanhávamos o que eles faziam lá em Pontezinha, não é, fazendo aplicação de diferentes 

métodos de controle da esquistossomose com tratamento, com saneamento básico, com a luta anti-

moluscos, né. A mesma coisa em Água Preta, onde ele fez anos e anos seguidos o 

acompanhamento a longo prazo, a, a, da doença em condições naturais pra verificar a tendência 

da doença, se ela está evoluindo pra pior ou pra situação de uma doença mais grave, as formas 

graves. E então isso tudo nos serviu muito para a metodologia da campanha na parte prática de, 

né. A mesma coisa nós acompanhamos com, com Frederico lá em Lourenço, São Lourenço da 

Mata em Pernambuco, não é. Igualmente não só em Pernambuco que eu sou de lá, mas na Bahia 

a aproximação com Prata foi muito boa. 

 

WH - Prata? 

 

CA - Aloisio Prata. 

 

WH - Aloisio Prata. 

 

CA - Era professor lá na Bahia a princípio e começou a fazer estudos sobre esquistossomose. A 

tese dele, inicialmente, ele era da Marinha, ele fazendo estudos com os conscritos da Marinha, ele 

fez uma tese em que mostrava até a necessidade, ele fez biópsias retais pra mostrar a permanência 

de, de esquistossomose em indivíduos já tratados. Depois ele ampliou a parte de pesquisa no 
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campo. E a última vez que trabalhamos em cooperação foi em Catinga do Moura. Então esse 

trabalho, que não eram trabalhos de um dia ou dois, eram meses, essa aproximação deixa uma 

marca. E aí a gente ve um indivíduo interessado em resolver realmente um problema de saúde, 

como é o Prata. O Prata foi um dos que melhor, hoje ele deve estar trabalhando na Universidade 

de Uberaba, porque ele é mineiro, não é baiano não, é mineiro, trabalhou muito na Bahia. Outro 

com quem eu trabalhei na Bahia que nos ofereceu importantíssimas contribuições sobre doença de 

Chagas, Ítalo Sherlock, tem esse nome encrencado, mas nada, é nordestino puro, apesar do nome, 

viu, Ítalo Sherlock na diretoria do Gonçalo Muniz. 

 

WH - Ele era do IOC, né. 

 

CA - Hein? 

 

WH - Ele era do Instituto Oswaldo Cruz, o Ítalo. 

 

CA - É, mas tá lá dirigindo isso lá no Gonçalo Muniz, não é. E aí, e os outros? E tantos quantos 

aqui de Belo Horizonte, o nosso companheiro desde Recife, Marcelo Coelho que eu vi novinho 

começando a trabalhar lá com Frederico na parte de leischmania. Terminou vindo pra Minas, virou 

mineiro, ele é de lá do nordeste, ficou em Minas, professor da Universidade com um trabalho 

magnífico sobre leischmania, não é. Uma boa contribuição, uma grande contribuição sobre a 

campanha, não é. E assim por diante, então pra falar dos outros, pra falar dos grandes realmente, 

eu não posso deixar de falar em, eu comecei falando em Barreto, falei em Pelon, não é, na 

administração tem um nome que aparece, que é o Almir, porque eu tive a infor..., uma, uma, fui 

testemunho direto de como ele organizou um serviço modelar, sob o ponto de vista de 

administração o Serviço de Peste era modelar, não é. E mais, em função disso, deu margem a que 

se fizesse a parte de pesquisa, porque a parte de profilaxia propriamente dita, tinha menor 

significação, porque era só aplicar o que a tecnologia, as coisas novas que aparecem e se termina 

fazendo o controle. Mais importante do que isso é a parte de pesquisa, não é, que eu dou destaque 

ao nome de João Luz de Oliveira que foi um sujeito que fez um trabalho extraordinário que não 

serviu apenas pra peste, tá servindo aqui no Museu para estudos de mestrados. 

 

CF - O Sr. falou no trabalho que ele tinha feito. 

 

CA - Quer dizer, foi um trabalho extraordinariamente bem feito, norteado, orientado e conduzido 

pelo Mungen e que redundou também numa outra parte importante, a parte de pulgas, de 

(sinfonápteros?), nós mandamos tudo pra São Paulo e conseguimos publicar; coisa que ia ser 

perdida, conseguimos publicar. 

 

CF - Pra preservar. 

 

CA - Outro nome que eu não posso deixar de falar pela sua abnegação, pela sua dedicação no 

trabalho, mas que depois por questão de, de financeira, pra cuidar dos filhos, educação dos filhos, 

tudo mais, terminou sendo professor da Escola de Medicina de Maceió, foi Rolan Simon, Rolan 

Corte de Simon, formado em Recife, mas uma capacidade, uma cabeça magnífica, fez aqui em 

Manguinhos um dos melhores cursos. E publicou umas três monografias sobre pesquisa de peste, 

monografias editadas pelo Serviço Nacional de Peste, que, que assunto? Todas sobre pesquisa de 
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roedores, de pulgas e do micróbio da peste. Então o Simon é outro que vale a pena que se registre 

como um dos bons trabalhadores de saúde pública que eu vi passar. Mais um, antes de passar outro 

assunto, Medeiros Dantas, que fez parte daquele grupo, daquela geração de sanitaristas criados 

pelo, pelo entusiasmo do Barreto naquela época de fins de 1930, 37, 38, 39, 40. Medeiros Dantas 

que trabalhava no Serviço de Lepra. Agora veja só, eu tô citando nomes que estávamos todos 

reunidos, havia uma, uma aproximação. 

 

CF - Uma afinidade, né? 

 

CA - Por que? 

 

CF - De ideal, né. 

 

CA - Porque o ideal era um só. Havia um interesse. Agora depois isso foi murchando, foi 

diminuindo, é natural, né, tudo na vida tem a sua curva, né. 

 

CF - Dr. Celso, vamo..., eu queria conversar então, o Sr. fez uma recapitulação, lembrou de uma 

série de pessoas importantes, eu queria agora conversar um pouquinho com o Sr. sobre a criação 

da SUCAM. 

 

CA - Da SUCAM? 

 

CF - É, o Sr. falou bastante sobre o DNERu, sobre o trabalho, sobre o seu trabalho no DNERu e 

em 1970 é criada a SUCAM absorvendo o DNERu, absorve as campanhas da malária, né. 

 

CA - É e até a de varíola, um resto, um resto de campanha de varíola. Eu me lembro que a SUCAM 

foi criada, ela foi criada pra ter vantagens na flexibilidade financeira e administrativa, a verdade 

era essa, porque antigamente era muito rígido, a alocação de recursos, então, depois da SUCAM 

ficou muito mais fácil para ... 

 

CF - Por que? O que que mudou? 

 

CA - O que mudou, a facilidade de obtenção de recursos e a disponibilidade de recursos e de 

comprovação, de comprovação. Quem, quem deve... 

 

CF - Como assim? Eu não entendi direito, quer dizer, a SUCAM passou a ter mais recursos do que 

o DNERu tinha antes, não? 

 

CA - Não, não e tinha uma administração própria, facili, era como o SESP depois que ficou 

Fundação SESP. 

 

CF - Ah...sim. Ela passou então a ter um status mais autônomo? 

 

CA - Essa, essa questão de fundação confere ao DNERu, que passou a SUCAM, confere uma, uma 

certa independência e facilidade para, para o termo é esse, flexibilidade pra compra de material, 
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para aplicações, para admissão de pessoal, tudo isso facilita muito a questão da, da, como 

fundação. 

 

CF - Sei, da administração. 

 

CA - É, como fundação. Então, essa fundação, se não me falha a memória, ... o motivo foi esse, 

era preciso flexibilizar pra poder as campanhas andarem mais rapidamente e terem mais condições 

de... 

 

CF - E o volume de recursos aumentou ou era mais ou menos o mesmo? 

 

CA - Eu não me lembro assim, essa parte não me fez (mossa?). O que importava era que os recursos 

chegassem às mãos dos médicos que executavam as campanhas nos estados. Então houve essa 

flexibilização, inclusive dividiram, cada estado uma diretoria regional. Era uma diretoria regional 

com amplos poderes pra aplicação dos recursos e executar as campanhas. Essa, essa facilidade 

houve para a SUCAM, a partir de 70. 

 

CF - Pois é, quando foi criada. 

 

CA - Foi depois de 70. 

 

CF - É, porque ela é criada em 70. 

 

CA - Aliás, o regimento dela veio em 71, o regulamento, né, em 71. Mas eu não me interessei de 

uma maneira toda especial por isso, porque o que me importava fazer, eu continuei fazendo, eram 

as campanhas. Eu nunca deixei de realizar aquilo que vinha desde o início, tracoma e depois fui 

acrescentando outras, como. 

 

 

Fita 25 – Lado A 

 

 

CF - Pronto, Dr. Celso, o Sr. falava da, da ... 

 

WH - Que o Sr. continuava fazendo... 

 

CA - Da SUCAM? 

 

CF - É, que o trabalho que o Sr. fazia não mudou com a criação da SUCAM. 

 

CA - Ah, sim. Não mudou, pelo contrário, em..., até certo ponto eu tive mais facilidades, tinha 

mais movimentação. E os meus contatos com a SU, com a ENSP continuaram da mesma maneira 

e fui chamado mais para um tipo de... vamos dizer, uma pesquisa operacional, era, era avaliação 

das campanhas. Chagas, por exemplo, nós fizemos uma avaliação da campanha de Chagas. Aliás, 

repito, essa campanha de Chagas teve três grandes reuniões para que ela evoluísse e chegasse a 

ponto de se realizar a..., de se produzir um projeto de controle durante oito anos, sendo metade na 
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parte de distriatomização e o restante higiene da habitação. À proporção que nós íamos 

conseguindo a parte de controle de barbeiro, de, de, eliminando o barbeiro, ia gastando mai, menos 

dinheiro em inseticida e mais dinheiro em higiene da habitação. Mas isso já foi falado. Mas, ... 

outras, outras campanhas, outras atividades que nós tivemos foi a questão da avaliação de certas 

campanhas. Em 1966 por exemplo, já estava absolutamente visualizado o controle do tracoma, já 

não era mais uma doença, doença ... uma, um... ... um problema de saúde, de maneira nenhuma. 

Então, aproveitamos no Congresso de 66 e apresentamos todos os dados disponíveis na época e 

foram muito bem comentados pelo grupo de São Paulo, que era quem melhor trabalhava em 

tracoma na época, porque tracoma sempre foi bem trabalhado em São Paulo. Pois bem, isso foi 

em 66. Em 76 nós conseguimos realizar um inquérito de âmbito nacional para avaliação do 

tracoma, não é, um inquérito na população escolar. Foi feito uma amostragem muito bem feito, foi 

estudada sob o ponto de vista estatístico o tipo de trabalho que, e, inclusive nas micro-regiões. 

 

CF - No Brasil inteiro? 

 

CA - No Brasil inteiro, no Brasil inteiro não, na área de tracoma porque na área de tracoma... 

 

CF - Sim, mas no Brasil inteiro, ... nas áreas de tracoma do Brasil. 

 

CA - ...do Rio Grande do Sul até o Pará. Tudo foi examinado, principalmente nos focos mais 

graves. E esse trabalho foi publicado mostrando que já não é um problema de saúde, é uma das 

conquistas do DNERU foi o tracoma. 

 

WH - Mas a campanha continua ..., o tracoma continuou existindo ou ... extinguiu-se? 

 

CA - Não, ... a coisa hoje está muito menos importante, o tracoma não exige uma campanha 

propriamente, exige uma vigilância nas áreas que ainda possa ocorrer, nas áreas mais pobres, nas 

áreas onde os focos antigos nós sabemos onde estão eles, então, o que interessa fazer é uma 

colaboração junto aos estados, porque o estado tem que ir assumindo essas, essas atividades, os 

centros de saúde. Porque os centros de saúde recebem sempre gente, os ambulatórios, é uma 

maneira de verificar pela procedência dos consulentes, pela procedência dos, das pessoas que 

acham que precisam ter alguma ajuda para sua saúde, nós vamos verificar onde está o foco. Então, 

esses centros de saúde que não são apenas nas capitais, a tendência é cada região mais rica, cada 

município mais rico ter o seu centro de saúde e postos de saúde. Então eles devem funcionar 

também nessa, com essa vigilância. 

 

CF - Esse inquérito, Dr. Celso, o Sr. que coordenou esse trabalho? 

 

CA - Eu coordenei, eu coordenei e a parte, dividi uma parte com Max Berner (?) pra ele verificar 

junto ao IBGE, né, as regiões fisiográficas e o tamanho da amostra, porque isso foi importante. 

Então foi calculado o tamanho da amostra, não é, a porcentagem de, pra depois fazer a análise em 

função do, do, do que se encontrou, a porcentagem de positivos na, naquele universo que estava 

sendo analisado. Isso, isso foi feito em 1976 e foi publicado, é um livro grosso. Não se fez mais 

nada sobre tracoma. Antes, já na SUCAM, porque a SUCAM foi em setenta e ..., em 1970. 

 

CF - É. 
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CA - Mas já na gestão do Paulo de Almeida Machado, né, nós apresentamos esse trabalho, foi lido 

e debatido. Eu considero uma das coisas boa nessa época ter sido feito esse, esse trabalho. Agora, 

outro na época foi feito já com o..., foi feito antes até, foi com o ministro Mário Lemos, foi anterior 

ao Paulo. 

 

CF - Mário Machado Lemos. 

 

CA - Mário Machado Lemos. O de Chagas, o de doença de Chagas foi feito antes. 

 

CF - É, foi. Esse foi o de 72, Dr. Celso, foi esse? Que o Sr. foi chefe de uma campanha contra 

doença de Chagas, não é isso? Em 72 o Sr. foi designado chefe dessa campanha, em 72. 

 

CA - Foi, ... fui, .... é, oficialmente, mas eu já vinha de fato desde da época da divisão, a verdade 

era essa. 

 

CF - Mas nesse, nesse período, quer dizer, nessa data de 72 se iniciou algum trabalho específico 

ou o Sr só deu continuidade a um trabalho que já vinha fazendo? 

 

CA - Não, essa, essa, toda vida e... esse trabalho, apesar desse, dessa preparação desse trabalho, a 

campanha nunca deixou de funcionar, as vezes muito limitada, as vezes com maior volume de 

trabalho, dependendo dos recursos de que eram postos à disposição dos estados. Aí é que está, a 

campanha sempre teve grandes altos e baixos, mesmo nesse, nesse ano em que nós solicitamos um 

recurso mais avultado. 

 

CF - Em 72? 

 

CA - É. 

 

CF - O Sr. conseguiu? 

 

CA - Houve, houve um fato especial. 

 

CF - O Sr. conseguiu esses recursos? 

 

CA - Eu não, quem conseguiu foi o Ministro, porque isso a gente apresenta... 

 

CF - Sim, mas..., o Sr. solicitou, o Ministro conseguiu. 

 

CA - É. Mas os recursos da época que já não eram mais pra serem movimentados pelo Lemos, se 

fosse e eu tivesse continuado, eles não teriam sido desviados, ele foi desviado pra campanha de 

meningite. Na época... 

 

CF - Mas meningite foi em 74. 

 

CA - Pois é, pois é. 
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CF - Mas em 72, 73... 

 

CA - Em 73..., eu tenho aí a publicação, voce deve ver, n..., a data, a publicação, o trabalho foi 

feito para funcionar de 73 em diante, quando deveria ser ministro novamente, continuar como 

ministro Mário Lemos, não foi. Aí entrou o outro. 

 

WH - Aí paralisou o trabalho? 

 

CA - Veio a campanha de..., veio a epidemia de meningite e muita coisa, vamos dizer, grande parte 

dos recursos em material e pessoal, não é, deve ter ido, foi seguramente pra campanha... 

 

WH - Foram sacrificados em prol da campanha. 

 

CA - É, porque a campanha de meningite é aguda, é imedia, mata gente, mata criança, é uma, é 

um cataclisma na saúde pública. Então, aquilo, isso prejudica. Agora, o que cabia ao Ministro? Era 

usar sua força pra conseguir recursos especiais pra aquela campanha de, de, ... 

 

CF - De meningite. 

 

CA - Da epidemia. E aquilo que já tinha estabelecido continuar. Mas isso não, é uma das falhas da 

nossa saúde pública, a descontinuidade administrativa, é uma das coisas piores. Mesmo nos 

melhores anos de trabalho do DNERU, eu tive grandes decepções de realizar, digamos, uma 

distribuição de material, de pessoal, de prever o que se devia fazer e estabelecer que área ia ser 

trabalhada. Quando menos se espera vem o plano de, de... 

 

CF - Contenção. 

 

CA - De contenção de despesas, aí então reduz, reduz. 

 

CF - Agora Dr. Celso, vamo falar um pouquinho sobre esse período de 72, quer dizer, quem 

trabalhava com o Sr. nessa época específica, na campanha contra Chagas?... E que, que ...  

 

CA - Não, eu trabalhava, ... aqui era a chefia, né, sozinha, agora, os estados, ... 

 

CF - Sim, e quais os outros médicos que trabalhavam com o sr.? 

 

CA - ...Nos estados, os chefes de, de, ... 

 

CF - Mas no Rio, só o sr.? 

 

CA - No Rio era eu somente, nos esta, no Rio, ... Em 72, aliás, não era no Rio só não, já era em 

Brasília. 

 

CF - E o que que, o sr. chegou a estipular determinadas prioridades, o que que se planejava fazer 

nessa área de Chagas especificamente, nessa...? 
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CA - A prioridade e o planejamento tá absolutamente estabelecido naquele livro, naquela 

publicação com, com uma, uma ampla informação epidemiológica, uma ampla informação dos 

recursos disponíveis e uma ampla informação das áreas aonde deveriam ser aplicados os recursos. 

Então, nós temos os mapas de cada estado com os municípios que deveriam ser trabalhados, né, o 

número de guardas, né, os recursos disponíveis em dinheiro, a parte financeira em cada ano. 

 

CF - Necessários. 

 

CA - ...Pra cada ano até 1980. 

 

CF - Qual foi a equipe que elaborou esse trabalho? Quer dizer, o sr. coordenou esse trabalho junto 

com outras pessoas, né? 

 

CA - Praticamente esse trabalho não me deu muita canseira pelo seguinte, porque eu já vinha 

fazendo isso há muito tempo. 

 

CF - O sr. já vinha levantando alguns dados. 

 

CA - Desde 1961 que eu já vinha levantando, na divisão de profilaxia, esses dados de Chagas. Eu 

sempre me interessei por Chagas. Então em 61 aquela célebre primeira reunião foi aqui no Rio. A 

de 66 foi em ... Rachou, Belo Horizonte, e o sujeito que faz e que tem interesse numa campanha, 

não abandona os dados, deixa tudo bem guardadinho e na época nós dispomos de todo aquele 

material. Foi, foi o que aconteceu, de maneira que quando foi em 76, foi em 76? Não, em 72, 

parece. 

 

CF - 72. 

 

CA - A última reunião, que foi feita sabe aonde? É foi de seis em seis anos, seis anos, 61 e 6, 66, 

72. Em 72 eu levei o pessoal todo especialista de Chagas dos estados onde havia campanha, pra 

discutir a nova programação e a nova metodologia e saiu um trabalho. 

 

CF - O sr. levou pra onde? Aonde foi essa reunião? 

 

CA - Curitiba. 

 

CF - Curitiba. 

 

CA - Curitiba. E tava lá o grupo todo. 

 

CF - E tem uma publicação sobre esse encontro e ... 

 

CA - Tem uma publicação sobre isso, sobre todo esse trabalho. Agora, essa publicação era uma 

espécie de va de mer para os guardas e principalmente para os chefes de setores onde havia que 

desenvolver a campanha de Chagas, eles tinham que abrir aquele livrinho pra verificar onde deve 

trabalhar, como deve trabalhar, porque tava tudo certinho já. Agora, e... isso foi em ... 
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CF - 72. 

 

CA - Setenta e ... dois, é. Em 73 não, não houve continuidade porque veio essa coisa da meningite 

e outros fatores. 

 

CF - Aí o trabalho foi interrompido? 

 

CA - Foi reduzido de uma maneira drástica, então não chega a ser totalmente interrompido, 

reduzido, que é o mesmo que, que, foi reduzido. 

 

WH - Agora Dr. Celso, eu queria lhe perguntar, né. O sr. falou do seu trabalho na SUCAM, né, o 

sr. continuou mantendo o mesmo ritmo de trabalho, mas a SUCAM como um todo, ela manteve o 

mesmo dinamismo em termos de ação de campanha que tinha o DNERu? 

 

CA - Bom, eu não s, não s, ... eu creio que não deva fazer uma apreciação sobre isso, porque 

ocorreram várias, várias, intercorrentemente apareceram problemas, né, como esse, por exemplo 

que eu acabei de citar, da, campanha de meningite, foi um deles, e que levou mais de um ano, eu 

acho, cerca de quase dois anos. Mas o que caracterizou depois a SUCAM foi a continuidade de 

alguns programas e a análise. Agora, na SUCAM eu vou destacar um programa bom, um programa 

útil que deu informações, não resolveu o problema, mas deu grandes informações para a saúde 

pública, foi o PECE, o Programa Especial de Controle da Esquistossomose, escolheram uma área 

específica de esquistossomose para tentar acabar com a esquistossomose com os recursos 

disponíveis sob o ponto de vista de tratamento e usaram tratamento em massa em todos no Rio 

Grande do Norte. Esse foi um programa muito bom, muito bom por dois motivos, pela finalidade 

e pela execução que foi muito bem acompanhado pelo grupo específico que estava lá. Agora isso 

comprovou que a esquistossomose não acaba com tratamento, tem que acabar é com saneamento 

básico. É essa que é a grande conclusão final, é o tratamento lá. Agora, ... 

 

CF - Quem coordenou esse trabalho, Dr. Celso, o sr. também? 

 

CA - Eu não. Aí eu já estava a parte, eu tinha muitas outras coisas pra fazer  

 

CF - O Sr. Tava mais ligado a (?) ? 

 

CA - ...naquele período, por exemplo, quando começou a SUCAM, eu estava envolvido num 

trabalho exatamente de saneamento básico, sabe aonde? 

 

CF - Onde? 

 

CA - Londrina. 

 

WH - Ah, o sr. contou. 

 

CF - Ah, tá! 
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CA - Londrina, não é. Então eu tinha, eu não ia abandonar aquele trabalho que, que estava, foi a 

base daquilo que eu apresentei na Bahia. Nós apresentamos na Bahia, os médicos que estavam. 

Tudo isso é o resultado de que? Da análise dos erros e dos acertos. Nós quando fizemos essa parte 

na Bahia, daquele simpósio de esquistossomose, segundo simpósio de esquistossomose que 

ocorreu no Brasil, que foi muito bem estimulado pelo Prata, não é. Logo em seguida em 71 nós 

conseguimos realizar um trabalho fabuloso nas, nas favelas lá de, em torno de Londrina. Agora, é 

a tal coisa, dependeu de mim? Eu apenas levei a idéia, a vitória coube ao médico que tinha lá, que 

não era nem da SUCAM, nem coisa nenhuma, era um sujeito do Piauí que era Prefeito, Dauto 

Paranaguá. Agora, ele ficou absolutamente convencido que aquela era a solução, ele era meio 

doido, conseguiu levantar dinheiro no BNH, botou abaixo todas aquelas favelas que estavam ali 

em torno de Pindorama, não é, e higienizou aquela área, transformou aquilo em conjunto 

habitacional, campos de futebol, áreas pras lavadeiras lavarem as roupas e o campo que tinha 

caramulo deixou, o córrego que tinha caramujo deixou de ter caramujo. Mas só faz isso um em 

cem, é um cara que era médico e queria também mostrar serviço e mostrou, fez uma coisa fabulosa, 

não é, e ele demonstrou isso muito bem lá naquelas favelas de, de, ... Depois eu não sei, porque 

ele já saiu há muito tempo, eu também, eu não sei em que pé está a situação lá. 

 

WH - Mas eu lhe perguntava, Dr. Celso, eu lhe perguntei do, do, se a SUCAM mantinha o mesmo 

ritmo do, na época do DNERu, e o sr. me disse que teve problemas, enfim, porque eu queria 

também lhe perguntar se as campanhas em si continuaram mantendo o me..., a mesma importância, 

já na década de 70, que tiveram na década de 40, 50, dentro do ministério. 

 

CA - Bom, algumas, algumas caíram muito porque o problema desapareceu praticamente. 

 

WH - Tá, mas como um todo, como um todo, cada uma particularmente o sr. já nos explicou. Mas 

como um todo, essa ação campanhista ela continuou tendo o mesmo, a mesma força dentro do 

ministério? 

 

CA - Não, as campanhas de um modo geral caíram por dois motivos. Uma porque o problema foi 

desaparecendo na sua importância, na sua gravidade. Vamos dar um exemplo concreto, bouba 

desapareceu, tracoma desapareceu. 

 

WH - Peste diminuiu bastante. 

 

CA - Peste ficou controlado, graças ao controle bem feito na época, mas principalmente a parte de 

pesquisa. 

 

WH - É mas Chagas em compensação... 

 

CA - Agora, Chagas ficou muito bem definido na parte da epidemiologia e, e a atividade que se 

teve, todos nós trabalhamos muito, inclusive depois de dominada a parte de como deveria atuar 

junto aos barbeiros transmissores, as diferentes espécies, porque tem barbeiro que transmite mais 

do que menos, outros, tem barbeiros que agem mais numa área do que noutras áreas ... Houve uma 

preocupação, mas eu me lembro que eu vivia, eu vivia procurando a diretora do serviço de 

hemoterapia, da comissão de hemoterapia do ministério, era até irmã daquele padre célebre que 
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tinha aqui, aquele ... era ... um padre muito ... da PUC, quero me lembrar o nome dele pra poder 

me lembrar do nome dela, era Emília ... era ... 

 

WH - Padre Leonel Franca? 

 

CA - Não, é depois dele, ele morreu há pouco tempo. 

 

WH - Não sei quem é. 

 

CA - Bom, daqui a pouco eu me lembro, vejo as imagens assim e daí eu me lembro o nome dela. 

Quantas vezes eu ia lá, tá ouvindo, é... está em entendimento com ela para exigir o controle das 

casas que faziam transfusão de sangue, desses laboratórios que faziam transfusão. Porque naquela 

época nós chegamos a conclusão de que havia um grupo enorme que era clandestino praticamente, 

não era registrado no Conselho de, de Hemoterapia. 

 

CF - E não tinha controle nenhum. 

 

CA - E, e havia uma legislação já muito boa exigindo, não só os exames sorológicos, como a 

instalação, o equipamento, tudo, porque não é só dizer fiz o exame. Em que condições? Como é 

que está o seu laboratório? Nós íamos fiscalizar isso. Agora, por que? Porque nós estávamos nas 

informações que nós tínhamos de um grupo excepcional, que era o de, de Ribeirão Preto. José de 

Oliveira, aquele pessoal, o laboratório de lá, aquele, aquele, era José de Oliveira e tinha um outro 

lá, Menezes. Menezes que fazia a parte mais de pesquisa de vacina, ele queria fazer pesquisa de 

vacina, o Menezes. E o José de Oliveira era a parte de detectar o, o, a leischmania, o tripanossoma 

no sangue dos doadores. Pois bem, isso deu motivo a uma reunião aqui que quem coordenou, é a 

tal coisa, eu não gosto de falar no eu, mas na época quando chegou o Paulo de Almeida Machado, 

ele me incumbiu, eu já estava metido nessa coisa do INERu, de coordenar uma reunião sobre essa 

coisa de Chagas. E então convocamos o que havia do fino no Brasil, em Manguinhos, e durante 

três dias foi realizado esse trabalho. Quem veio? Vamo considerar do Norte pra cá, veio o grupo 

de Recife foi Rui João Marques, que trabalhava com Chagas lá, da Bahia veio Zilton Andrade, que 

é um dos maiores especialistas em trabalho de Chagas, né, de Belo Horizonte veio gente como 

Romeu Cançado, mas principalmente a parte, Tafuri, veio o, veio o (Zigmar Brener?), que é lá do 

INERu pra essa reunião. Todos trazendo uma contribuição magnífica, né. Veio de Goiás, Aniz 

Rassi, quem foi o outro? E um outro que trabalhava em conjunto lá na Universidade, não é. De, de 

Rio Grande do Sul veio o Barrufa, se não me engano, era um homem que se interessava muito por 

Chagas, o Barrufa, tem esse nome, mas era, era italiano, nome italianado, Barrufa. De ... 

 

CF - De São Paulo, quem veio? 

 

CA - Ah, de São Paulo veio muita gente, veio até aquela ... veio uma pesquisadora ... diabo do 

nome da mulher que ... fazia parte ... de ... estudava clones de tripanosoma, não é. 

 

CF - Esse encontro foi aqui no Rio de Janeiro? 

 

CA - Foi em Manguinhos. 
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CF - Manguinhos. 

 

CA - E a coisa mais esquisita, esse, esse encontro que foi magnífico não foi publicado. Eu enviei 

as publicações, inclusive foi em conjunto com o CNPq, tá ouvindo, com o CNPq. 

 

WH - ... um concurso lá. 

 

CA - O CNPq teve todo interesse nesse curso, na época, na época eu tive contato com o CNPq. O 

Neri Guimarães também participou desse grupo. E se não me falha a memória, eu tenho uma cópia 

desse, desse relatório de cada um, de cada trabalho apresentado eu tenho um resumo. Quer dizer, 

nós sabíamos naquele momento em que pé estava a pesquisa sobre tripanosomas, foi 

principalmente sobre tripanosomas, não é, no Brasil, destacando-se o pessoal de São Paulo e o 

pessoal de Minas e de Bahia, Zigman. Porque a parte de Recife, por exemplo, era mais clínica, 

porque o Rui, eu me lembro bem, Rui João Marques ele tinha uma casuística muito interessante, 

95% dos casos de tracoma vinham de uma área, nas áreas da mata. Havia um foco de transmissão 

naquela zona, o que obrigou depois, não é, a se pesquisar que tipos de barbeiro tavam alí, não é. 

Quem pesquisava essa parte de barbeiro era Durval Lucena e mandava os barbeiros que eles, 

encontrou até uma espécie que ele descreveu ou pretendeu descrever para o tira teima aqui que era 

o Lent, mandou e eu me lembro, quem levou fui eu (risos). O Lent recebeu material enviado por 

mim pelo Lucena, não é. Ele tava pensando que tinha encontrado um barbeiro que era, era leuco, 

era branco, era leuco não sei o que, ele deu lá o nome, eu não me lembro a parte científica, mas o 

Lent foi que tirou a dúvida sobre esse barbeiro. Pra você ver como havia uma interrelação entre o 

grupo do DNERu, o grupo que estava fazendo a campanha de Chagas propriamente dito e o grupo 

de pesquisa, não é, e o grupo de pesquisa. 

 

CF - Agora isso foi na época. 

 

CA - Isso era uma das coisas mais bonitas e mais construtivas, isso é importantíssimo. Deve haver 

essa integração, inclusive pode haver programas é..., estabelecer programas, não é. Antes de 

começar um programa isoladamente vê se há ne, se há possibilidade de um entrosamento pra 

melhor resultado. Eu sei que nessa época fizemos essa reunião, foram três dias de estudos aqui em 

Manguinhos. Eu apresentei esses relatórios, enviei por intermédio, pro Ministério uma cópia, outra 

pro CNPq, não é, mas nunca vi a publicação desse rela, desse material. 

 

WH - Dr. Celso, eu tinha lhe perguntado é... e eu queria voltar a minha pergunta, o sr. tava falando 

do ... eu tinha lhe perguntado da importância das campanhas nesse momento e o sr. me disse que 

um dos fatores de desaparecimento de algumas campanhas era o desaparecimento de casos, de 

endemias, né.  

 

CA - Certo. 

 

WH - Eu queria lhe perguntar se haviam outros fatores que reduziram a importância das campanhas 

dentro do Ministério da Saúde, além desse que o sr. já falou. 

 

CA - Por exemplo, eu vou dizer uma campanha que ficou reduzida a parte só do Ministério da 

Agricultura foi a de ... da, da ancocercose, é a hidatidose. É mais no Rio Grande do Sul, é mais 
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localizado o problema, é um problema mais do Rio Grande do Sul, ligada a Secretaria do Rio 

Grande do Sul e a parte da agricultura, a parte de pecuária. 

 

WH - Agora, então dentro do Ministério como um todo, a campanha ainda continuava sendo o 

carro chefe do Ministério da Saúde? 

 

CA - Ah, as grandes campanhas continuaram ainda, a malária que nunca deixou e até hoje tá, a 

malária hoje ainda exige muito esforço. A campanha de Chagas ainda exige muito esforço, a 

campanha de peste exige vigilância permanente, se não ela pode voltar, pode voltar de um foco 

silvestre, não é, a parte de leischmania ainda exige sobretudo nas áreas onde pode haver calazar, 

isso aí exige vigilância, não é? O que desapareceu foi, foi varíola. 

 

WH - É porque aí foi erradicada. 

 

CA - Porque aí inclusive de um interesse mundial.      

 

WH - Mas os recursos, o montante dos recursos do Ministério continuavam indo pra SUCAM. 

 

CA - Ah de um modo geral, de um modo geral o Ministério da Saúde foi muito mal aquinhoado. 

Você veja a porcentagem de, de recursos dispensado pelo Ministério da Saúde é mínimo em 

relação aos outros. O Ministério da Saúde, eu não sei hoje exatamente porque já estou meio 

afastado, mas duvido que tenha 5% do orçamento da República. 

 

WH - Eu tou lhe perguntando essas coisas, Dr. Celso, porque nessa época, né, década de 70 pra 

frente, começa a aparecer a gente ve nos ministros uma preocupação com o planejamento, com 

racionalização das ações de saúde, todo um discurso que é, que de certa forma era, não sei se era 

novo dentro da saúde, é isso que eu queria que o sr. me esclarecesse. 

 

CA - Se você quiser uma apreciação meio grosseira, eu vou dizer o seguinte, as campanhas que 

podem dar um resultado imediato, elas foram tratadas até certo ponto bem, foram essas de doenças 

transmissíveis. As campanhas é..., mais difíceis e que não dependem nem de ações de tratamento 

médico, nem de ações... 

 

 

Fita 25 – Lado B 

 

 

WH - Pode falar... 

 

CF - Pode continuar, Dr. Celso. 

 

CA - Eu estava falando sobre as ações, as campanhas que podem ser realizadas com tratamento 

médico e campanhas que também exigem controle de vetores. 

 

WH - São as mais difíceis que o sr. tava dizendo. 
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CA - Caramujos, caramujos, triatomas, são as mais difíceis, por que? Porque essas são as que 

exigem saneamento básico. 

 

WH - E essas não foram contempladas no caso, né. 

 

CA - Então a campanha, a campanha que dá resultado imediato é a que dá o brilho ao 

departamento. E não há recursos e, principalmente não é recursos, não há uma, uma tendência, 

uma política para se realizar o saneamento básico. Eu já estou velho, vou sair, vou morrer e não 

vejo uma política habitacional neste país, as coisas são feitas muito aleatoriamente, alguém que 

tenha maior prestígio político consegue fazer qualquer coisa no município ou no estado mesmo, 

mas não há uma, uma, um planejamento, aí é que está, não há um planejamento, nem há esse 

interesse que deveria haver. Agora, também a parte de recursos para a saúde pública não são 

muitos, a saúde pública é muito pouco aquinhoada, muito pouco aquinhoada. Agora, você veja 

que, olhando o panorama atual, olhando assim... você sente uma frustração total, frustração em, 

em, nas omissões que ocorreram e que voltaram determinados problemas. Você veja hoje pelos 

jornais, pela TV, o noticiário na parte que diz respeito à saúde é o mais triste, você vê o 

desmantelamento, foi destroçado a organização sanitária, a organização hospitalar, eu já não digo 

aqui do Estado do Rio de Janeiro, dos outros Estados também, de grandes Estados, até de São 

Paulo. Há grandes, há, há grandes deficiências e, e diminuiu aquele ritmo que havia antes de 

melhoria e de atendimentos hospitalares. Há as grandes ilhas excepcionais que são verdadeiros 

hospitais de pesquisa, não é, indivíduos como Hadib Jatene é outro nome que deve ser dito com 

respeito, é um sujeito que tem espírito público, Hadib Jatene, poderia continuar no Ministério da 

Saúde se tivesse recursos. Mas, voltando a..., o descalabro é total, você vê que não há mais uma 

estrutura de, de hospitalar. Eu lembro agora do que ouvia dizer e que ainda vi alguma coisa aqui 

no Rio de Janeiro do que fez um homem de grande espírito público, um médico de grande espírito 

público, foi o ... aquele prefeito que criou uma rede hospitalar fantástica e melhor ainda a rede 

educacional, não é, o..., que tem o nome dos, dos ... nosso Pedro Ernesto. Pedro Ernesto foi um 

sujeito fantástico, é, é um exemplo aqui para o Rio de Janeiro, para o grande Rio, pelo que ele 

deixou de modernização nos hospitais para aquela época e a modernização no ensino básico, no 

ensino primário, não é, com ... o que há, com o que havia de melhor para as escolas públicas, não 

é. E outro exemplo era o Pedro II que corria paralelo como um dos melhores eh..., instituições de 

ensino do Brasil. Mas voltando a..., a.... apreciação grosseira, não é, nós não vemos com bons 

olhos o que tá ocorrendo agora. As omissões, uma omissão dessa que eu não posso deixar de dizer, 

já repeti e repito mais uma vez, por que deixaram a febre amarela entrar novamente no Brasil por 

duas vezes? A primeira em 64, que aliás em 64 ela tinha sido advertida de que iria voltar e foi 

confirmada oficialmente em 67. Pois bem, um velho servidor da febre amarela, um velho 

sanitarista, Pedro Freire Fausto foi chamado depois que ele voltou do Caribe a trabalhar e 

conseguiu erradicar do, do, do, o mosquito da febre amarela do Pará, duzentos quilômetros em 

torno de Belém, na região de Capanema, e também na ilha de São Luiz do Maranhão. Ele 

conseguiu erradicar, fez essa façanha com essa movimentação tremenda que já havia da Belém-

Brasília, ele fez em cinco anos e anunciou no seu relatório final de que se não continuar a haver a 

fiscalização, a investigação anti-aegypti nos portos que estão recebendo navios de áreas infestadas, 

vai voltar o aegypti. E não deu outra, não fizeram o que estava recomendado, não é, outra omissão 

grave, e voltou pela Bahia e depois se espalhou pelo Rio Grande do Norte e o resto do Brasil. Taí 

o aegypti agora transmitindo dengue, passa um ano, dois anos, um ano e meio vem uma epidemia, 

agora mesmo tá havendo uma epidemia lá no Ceará, em Fortaleza com graves conseqüências não 
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só pro povo, mas até pra economia porque afugenta o turismo internacional. Mas ... ia, ia dizendo 

alguma coisa do ... 

 

WH - Dr. Celso, eu queria inclusive lhe perguntar, a estrutura da SUCAM foi a mesma do DNERu, 

quer dizer, toda a parte de estrutura, de organização? 

 

CA - Não. A SUCAM, a SUCAM foi, a SU, a SU, a SUCAM foi alterada claro porque ela sendo 

Fundação se tornou, teve muito mais facilidade para a sua movimentação de recursos e de pessoal. 

Teve essa grande vantagem e ampliou muito o seu pessoal administrativo, mas eu não vi a 

ampliação no seu quadro de médicos sanitaristas. Esse, esse. 

 

WH - Foi minguando. 

 

CA - Esse quadro foi envelhecendo, envelhecendo e diminuindo no número também porque não 

havia novas admissões, não é. Isso foi, já foi dito aqui, nós fizemos até uma exposição de motivos 

na época do Mário Lemos, para que ele admitisse em tais e tais condições, novos elementos para 

fazer o curso de saúde depois de, de experimentado. Fazer uma triagem antes, uma triagem 

demorada de três anos de atividades pra verificar se o indivíduo tinha ou não capacidade de 

suportar esse tipo ou vocação pra isso, aí então saiu o curso de saúde... ... pública. 

 

WH - Agora Dr. Celso, isso é uma coisa que me, me chama atenção, né, quer dizer, na década de 

40 e 50 o que chamava, o que atraía os sanitaristas, né, o que dava trabalho pros sanitaristas era 

toda essa parte das campanhas, dos serviços nacionais, é depois o DNERu concentrava o maior 

número de sanitaristas, né. O sr. diz que na década de 70 o número de sanitaristas que trabalhavam 

na SUCAM foi minguando. Onde, qual era o ambiente de trabalho dessas pessoas que tavam se 

formando? 

 

CA - O ambiente era o seguinte, primeiro foi o salário, o achatamento do salário, o salário 

diminuiu. 

 

WH - Mas pra onde iam os sanitaristas que estavam se formando? 

 

CA - Começou a diminuir, começou a diminuir no governo Dutra, 46, eu tenho dados sobre isso, 

desde a época de Dutra começou a queda. Porque até a época do Dutra os sanitaristas ganhavam 

relativamente bem e então havia um certo desafogo pra cuidar da família e poder comprar um 

livro. Mas isso veio, esse tipo de salário veio inspirado na febre amarela antiga, que antigamente 

a Rockefeller pagava muito bem, depois o Serviço de Peste pagava mal, nós começamos muito 

mal, depois melhorou um pouco a partir de, da contratação por CLT. Mas em 46 o salário já 

começou a diminuir, isso foi um dos fatores para não ter novos elementos, mas o grupo já era 

relativamente grande naquela época e tinha a sua, as suas ambições de posição, de continuar nos e 

também tinha a parte, vamos dizer... idealística, a parte que entusiasmava que era verificar o 

resultado do seu trabalho. Então se manteve esse, essse grupo até, vamo dizer, 1967, 68 e aí 

começou a muita gente ir embora. Os melhores malariologistas, os melhores entomologistas foram 

para a Oficina Sanitária Panamericana, não é. E quando eu tive naquele meio tempo, naquele curto 

espaço de tempo que eu fui diretor do DNERu, eu fiz um ofício a (Abraão Rorovitz ?), que era o 

diretor da Oficina Sanitária Panamericana que ele tomou um susto, porque eu pedia que se 
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limitasse a colaboração dos médicos brasileiros em cinco anos e tinha médico que já tava com 

doze, teve médico que foi a vinte anos, teve médico que viajou, passou a vida toda lá na Oficina 

Sanitária Panamericana. Os que tiveram algum juízo passaram no mínimo doze anos, porque 

trouxeram algum recurso pra família, quando eles tavam vendo a queda da remuneração aqui. 

Coisa que sempre foi solicitada pelos maiores sanitaristas brasileiros. Em 1963 quando o Jango 

Goulart estava lá, nós estávamos na presidência da Sociedade Brasileira de Higiene e nós fomos 

defender um salário de tempo integral.  

 

CF - Sim. O sr. contou. 

 

CA - Não foi o Ministério, não foi nenhuma autoridade que foi defender o salário nosso. Fomos 

nós médicos sanitaristas que fomos lá, brigar jun, convencer, mostrar a necessidade junto aos 

médicos da, da, do Congresso, aos médicos de lá da Câmara, não é. E notadamente Jesuíto Rosado 

Maia, que nos apoiou cem por cento, não é. (???), o outro que não era médico mas nos apoiou que 

era o Brito, era o Senador, aquele Brito (Rail?)... Então, nós temos isso, essa agravante de ter um 

salário mal. E aí muita gente foi embora, por que? Porque juntava dois empregos, teria um salário 

melhor, uma aposentadoria melhor. 

 

WH - É, porque tinha dedicação exclusiva também. 

 

CA - E também tem isso, não viajava. Porque é um indivíduo que fica com dedicação exclusiva e 

de uma hora para outra tem que ir ao Amazonas ou ir ao Goiás ou ir ao Rio Grande do Sul, não é 

a mesma coisa que o indivíduo que fica plantado dentro de Pernambuco ou dentro do estado do 

Rio e não sai, fica só dentro daquela pequena área. Quando viaja é só pra aquele, aquela área 

restrita do Estado. Então é muito mais interessante para a sobrevivência financeira do médico 

sanitarista, não é, a pessoa ficar com dois empregos. Isso foi uma das causas da, da, do 

esvaziamento do médico sanitarista. 

 

WH - E o sr., Dr. Celso, quando é que o sr. saiu da SUCAM? 

 

CA - Eu quando saí? 

 

WH - É. 

 

CA - Eu saí em 80. 

 

WH - O sr. se aposentou aí? 

 

CA - Me aposentei. 

 

WH - Decidiu não ... 

 

CA - Pedi a aposentadoria, eu já com 43 anos de atividade. Não quiz continuar pra ganhar medalha 

de ouro não (riso). 

 

WH - 50 anos é a medalha de ouro. 
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CA - É 50, eu preferi sair antes (risos).  

 

WH - O sr. ficou decepcionado e decidiu sair ou o sr. ... queria se aposentar ... descansar ... 

 

CA - Nnnnão, não, já tava meio ... Pouco a pouco a gente vai terminando olhando assim, vê que é 

ummm ..., como é, ...que eu disse ainda agora, é ummm, um, um sujeito que não é do ninho, é 

um... 

 

WH - Estranho no ninho. 

 

CA - Um estranho no ninho (risos). 

 

WH - Aí o sr. foi trabalhar na Santa Casa da Misericórdia. 

 

CA - Fui na Santa Casa da Misericórdia, não parei, fui trabalhar com um velho sanitarista, colega 

e amigo que é o Isnard Teixeira, fiquei lá trabalhando com ele em toxoplasmose, durante vários 

anos. 

 

WH - Hummm. Pesquisa? 

 

CA - Não, era, era de tratamento e diagnóstico e acompanhamento da, da, das mulheres grávidas, 

não é, principalmente... 

 

WH - Ah, atendimento lá no Hospital mesmo. Na Santa Casa. 

 

CA - No Hospi, não, o Hospital recebia de toda, de qualquer pessoa ia lá pra fazer o exame e nós ... 

 

WH - Quer dizer, o sr. voltou a fazer clínica, né? 

 

CA - Não, clínica não, não é clínica não. 

 

WH - Não, o sr. não atendia os pacientes ...? 

 

CA - Não, mas isso aí não era clínica. Era só atendimento de diagnóstico de laboratório. 

 

WH - Ah tá. 

 

CA - Nós fazíamos só no laboratório, no laboratório do Isnard. 

 

WH - Só laboratório. Pensei que o sr. tinha voltado a clinicar. 

 

CA - Não, não voltei a clinicar não. Apenas lá na Santa Casa encontrei um colega que eu trabalhei 

com ele na enfermaria de clínica médica onde eu me formei, que é o Pedro Alves da Costa Couto, 

que hoje tá com 88 anos, ele é mais velho do que eu e chefiava e ainda chefia ... 
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CF - Ainda tá trabalhando? 

 

CA - Eu acho que ele agora não está mais trabalhando não porque ele tava arrastando o pé, já tava 

meio cansado, não é. Ele substituiu o Costa Couto, aquele neurologista. Mas voltando ao, ao 

médico sanitarista do DNERu, houve essa coisa, não houve maior atrativo e depois foram tomando 

rumos diferentes, não é, alguns foram ficando, ficando, ficando pra pegar a aposentadoria, não é. 

E hoje eu não sei qual é o grupo novo que tem aí, não sei. 

 

WH - Eu acho Dr. Celso, a gente tá terminando, né, já, já tamos chegando ao fim da sua entrevista, 

eu queria lhe pedir uma coisa, que o sr. falou do sanitarista, o sr. tem um lado também, o sr. gosta 

de escrever, tem um lado poético, lúdico. Eu gostaria que o sr. lêsse pra gente aquele [riso], aquele 

escrito que o sr. ia publicar sobre ... aquele sobre o menino ... 

 

CA - Isso é muito perigoso porque é um risco danado ... 

 

WH - ... Eu queria que o sr. terminasse a entrevista nela. 

 

CA - ... Porque eu sei que isso aqui vai ficar muito enfurnado e vou fazer um pedido antes. 

 

WH - Sim. 

 

CA - Eu se, eu tenho um pouco de autocrítica, eu sei que fui muito repetitivo, se vocês puderem 

excluimar dentro desse número de fitas algumas delas que estão repetindo coisas, as vezes eu estou 

falando com vocês e fico meio cansado, até esqueço, tem algumas fitas que vocês podem eliminar. 

 

WH - Isso. É, mas a gente sempre volta ao tema, o sr. não se preocupe. 

 

CA - Viu? Vocês podem eliminar. 

 

CF - Isso é natural, isso é natural. 

 

WH - O sr. vai ler pra gente, aqui pra terminar essa entrevista? [riso]. Aquele conto sobre o menino 

que tá com peste? 

 

CA - Aquilo dalí pra você vê, aquilo dalí ... é um ... é um reflexo do que é o sanitarista que fica 

com amor àquilo que faz desde o início. 

 

WH - Por isso que a gente gostaria que o sr. terminasse. 

 

CA - A peste, eu disse, foi o meu primeiro amor em saúde pública. Depois eu andei tendo outros 

[risos], mas a peste foi o primeiro, né. E depois que eu me aposentei eu sempre mantive relações 

lá com o grupo de Pernambuco, não é. E eles me convidaram pra lá pra sociedade de médicos 

escritores, né, a SOBRAMES, que é a regional, é uma sociedade bras, nacional, no Brasil todo, 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores regional de Pernambuco. Então eu preparei algum 

material e levei, né. O primeiro material que eu levei pra lé foi sobre as minhas viagens pelo litoral 

de Pernambuco quando eu ia trabalhar em Alagoas, né, depois, aí então entra um pouco de 
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esquistossomose, malária e principalmente a descrição do cenário porque eu vou, eu confesso que 

eu sou muito contemplativo, eu quando trabalhava no campo eu me deliciava em observar a 

natureza, eu gostava de observar as coisas, as pessoas, os bichos, tudo. Então, quem viaja de 

Alagoas, de Pernambuco a Alagoas há 50 anos atrás viaja melhor do que hoje. Hoje você não vê 

nada, naquela época a gente via tudo do que a natureza podia oferecer. Então, eu via tudo a 

luminosidade das prais, o canto das jandaias, né, eu via os homens trabalhando nas balsas, via 

tudo, não é, via os meninos empinando papagaio, não é, via as pessoas reclamando, via até doentes, 

as vezes ainda via um mutilado que eu olhava assim era o resultado de uma bouba, o sujeito com 

o pé com uma hiperqueratose. Então a gente via de tudo. Esse trabalho deu margens a que se 

fizessem outros. Mas aí é a tal coisa não vou falar de mim, eu quero falar dos outros, aí eu fiz um 

sobre um grande médico pernambucano anônimo que foi o Dr....ah... aquele ... Aurélio 

Domingues. Aurélio Domingues. Aurélio Domingues eu conheci quando eu era menino, ele levou 

lá em casa um livro e deu de presente a meu pai e nessa hora e me interessei pelo livro porque 

tinha uma porção de desenhos coloridos de gato. Esse livro era um poema enorme que ele fez em 

homenagem ao gato dele, o gato que se chamava Dom Marcelo e tinha linhagem... 

 

WH - Real [risos]. 

 

CA - Espanhola, era uma linhagem espetacular. Era uma história linda, ele conta tudo isso em 

verso. Por que? Porque ele era poeta, ele era sensível, ele era muito lido, sabia latim, não é, e então 

engendrou essa história com os excedentes desse gato. Agora faz o primeiro canto, o segundo e o 

terceiro, no último ele se transmuda, ele é que é o gato, mas pra dizer as belezas da natureza que 

ele encontrou no Brasil, por que? Porque quando ele começou a trabalhar ele foi pro Amazonas, 

ficou escandalizado com aquela, aquela ... 

 

WH - Exuberância. 

 

CA - Exuberância da, da, da flora e da fauna de lá. E mais, não ficou somente lá, ele foi pra Paraná, 

foi um dos pioneiros que trabalhou aonde? Ali em, no Paraná tem um lugar chamado, tinha muita 

madeira que eles desmataram aquilo tudo, eh Ponta Grossa, não é. É Ponta Grossa, alí perto 

daquela formação de arenitos, que tem a cidade Ponta Grossa. Pois bem, então ele mostra no livro 

dele de, no passado que é um livro de memórias o absurdo de botar aquelas árvores abaixo, já 

naquela época 1908, 1908, lá no Paraná e ele dizendo que [barulho estranho]. 

 

WH - Epa! 

 

CA - E agora? 

 

WH - Caiu o gravador. Pode continuar. 

 

CA - E, e aquelas mulheres e aqueles homens que vieram da Polônia, que era a colônia que ele 

tava tomando conta lá, desbastando aquelas matas e tal, lá no Paraná. Bom, mas deixemos de 

lado... 

 

WH - O sr. vai ler pra gente? 
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CA - Eu leio outra coisa, eu tô apenas dando uma notícia de que me inspirei e, e, ou melhor, fiquei 

admirado da sensibilidade de Aurélio Domingues em fazer coisas dessa ordem. Agora eu terminei 

essa lembrança de Aurélio Domingues que foi o trabalho que eu apresentei lá num poema, que ele 

tinha muitos poemas, muitos, muitos, ele era um grande poeta. Mas ele foi um homem fabuloso, 

ele fez uma coisa curiosíssima, instalou em Recife um sistema de identidade dactiloscópica, né, 

(Bertion?). Então ele passou a usar a identidade dos presos, dos presidiários, essa coisa se fazia na 

polícia, todo mundo que ia tirar uma carteira de identidade aí já tinha aquela coisa do dedo, de 

botar os dedos pra fazer identificação. Então ele começou a examinar e observava os presos e teve 

muito preso que foi pra Fernando de Noronha. Como ele andou trabalhando nesse ambiente de 

presidiários, ele engendrou um colóquio de três presidiários em Fernando de Noronha que era o, o 

lugar onde se mandavam os presos assassinos e ladrões mais perigosos. Então ele termina assim 

“Num rochedo ali na praia de Fernando de Noronha um dos presidiários conversando diz que está 

muito triste porque ainda falta três anos pra sair dali, ele chegou com 17 anos. Ele disse, mas você 

chegou moço assim? Ele disse, é eu era menino, não tinha o que comer, era muito pobre, roubava 

pra comer, me habituei e não deixei mais de roubar, mas me pegaram e me botaram aqui, agora eu 

tenho que passar mais três anos, já fazia alguns anos que ele estava lá, pra poder sair. Ele disse, 

também agora eu já tenho uma profissão, eu saio daqui vou ser pedreiro. Eu disse, por que 

pedreiro? Ele disse, ah me ensinaram pedreiro, mas eu fiz tudo pra ser ferreiro porque o que eu 

gostava mesmo era de ver as fagulhas quando tinia, o viru tinindo na bigórnia e as fagulhas 

saltarem.” Uma visão poética do, uma imagem poética do Aurélio. Aí o segundo que estava ali já 

mais velho, ele contou que era, entrou para um grupo de bandidos, numa refrega ele teve que matar 

um sujeito, ele não diz que matou, ele diz, “houve lá uma briga e me disseram que eu que matei o 

outro, um homem lá, resultado eu estou aqui e não sei mais quando saio”. Aí o sujeito disse e o 

outro calado olhando disse e você, “ah, eu estou aqui por um erro de advogado”. Eu disse, como 

erro de advogado? Ele disse “É porque aconteceu o seguinte, na minha repartição houve um, um 

roubo, houve um desvio de dinheiro e disseram que fui eu porque eu era o gestão daquela, daquela 

verba, daquele, naquela repartição”. Então eu disse, mas você por que esse erro e por que esse erro 

de advogado. Ele disse “o advogado não soube me defender e então eu devia sair, vou sair daqui 

há mais um ano ou dois, disse o mínimo de pena. Aí o sujeito disse, mas você roubou uma 

repartição. Aí então os outros dois dizem, você que é o ladrão, aí começam a xingar esse sujeito, 

ele aí sai correndo e os outros atrás ladrão, ladrão. Aí depois eu coloco no final, e se Aurélio 

estivesse vivo hoje vendo o descalabro dos colarinhos brancos, o que é que ele iria fazer? Que 

poema ele iria fazer? [risos] Não é? Mas eu vou, eu vou ter uma ... 

 

CF - Pega lá, Dr.... 

 

CA - Acabou? 

 

INTERRUPÇÃO DA FITA 

 

WH - Ô Dr. Celso, o sr. pode, pode ler, viu. 

 

CA - É. 

 

WH - Pode ler já. 
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CA - Bom, eu vou contrariar o meu sentimento. Eu não queria ler não, pra não parecer ridículo 

[riso] a quem escutar isso, mas em todo caso... 

 

WH - Pelo contrário. É uma beleza. 

 

CA - Vamo lá. Isso aqui é conseqüência, ou melhor são reminiscências e o título Reminiscências, 

viu? “No espigão da serra, o casario de Garanhuns se divide em cinco direções formando uma 

estrela de longos raios. Lá o céu luminoso, a paisagem alegre, eucaliptos embalsamam o ar. Ví 

rosas em casas de pobre. Do alto do Monte Sinai o panorama finda no círculo do horizonte. A terra 

distante escondendo suas ondulações, os azuis batidos. No campo roças viçosas geram fartura. 

Som de chocalho no pasto diz aonde está o gado. Mas na redondeza de dez léguas para as bandas 

de Bom Conselho de Papa-Caça, aos confins da serra de Cumunati a onda de peste passava 

matando. Naquelas paragens a natureza no seu eterno ciclo de vida e morte. O baque da porteira 

no mourão da cêrca anunciam aos de Papacacinha a chegada da higiene. Apeamos no terreiro da 

velha casa de taipa rodeada de pés de café, a família esperava em silêncio. Alguém acocorado 

riscava lentamente o chão com um graveto. No quarto a mãe da menina levanta o candeeiro de 

chama esfumaçada e balbucia “Minha filha está morrendo”, depois de uma pausa, com voz 

dolorida “Salve minha filha”. Enquanto a doente era examinada, a mãe falava “Febre, muita febre, 

veio o caroço, transvariou, transvariou, esmoreceu até não dar mais acordo”. No tornozelo uma 

fita vermelha para esconjurar o mal. A luz da lanterna de pilha clareia o bulbão ignal, o exame 

clínico mostra sem sombra de dúvida o diagnóstico. Por que ainda a tortura de uma pulsão naquele 

tumor doloroso? Só para confirmação bacteriológica? Eu estava responsável pela vida, mas só 

vislumbrava a morte naquela fase septissêmica. Foi injetado sôro antipestoso... 

 

 

Fita 26 – Lado A 

 

 

WH - Pode, pode... 

 

CA - “Mas era tarde... ... no terreiro guardas sanitários preparavam emulsão de sabão e querosene 

para eliminar pulgas pestígenas dos ratos encontrados mortos. De novo ia observar a doente, 

esperava que a cafeína estimulasse o coração já em fibrilação. O milagre não vinha, a chama do 

candieiro alumiava a agonia” ... e acabou. 

 

CF - (??) 

 

CA - Releio páginas amarelicidas do meu diário, dia nove de julho de mil novecentos e quarenta, 

terça-feira. “No sítio Papacacinha punciono o “bum-bum”da doente em estado grave, Adalgisa 

Monteiro. Injetado soro anti-pestoso, feita a medicação sintomática; deixei guardas fazendo 

despunização da casa, sigo para a fazenda Santa Maria afim de atender denúncias de casos 

suspeitos. Encontrei, com peste, Cecília Maria da Conceição e seu filho Cícero Félix, este último 

em estado muito grave, feita a medicação e colhido o material para laboratório. Atendo ainda outro 

doente, o carreiro José Henrique cujo a casa enconta..., em cuja a casa encontramos ratos mortos.” 

Dia quinze de julho de mil novecentos e quarenta, segunda-feira. “Em Garanhuns recebo telegrama 
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de Bom Conselho informando que Cícero Félix havia falescido. Sigo levando material de 

laboratório para a coleta de roedores e pulgas na, nos focos de episotia.” 

 

WH - Esse é o diário onde o senhor escreveu... 

 

CA - Esse é o diário. 

 

WH - ...e se baseou pra, pra escrever esse texto maravilhoso, né? 

 

CA - Esse texto é (lindíssimo?), é... Agora, eu gosto muito mais é desse pequenininho. Esse aqui, 

tá, tá registrando? 

 

WH - Pode falar, pode ler. 

 

CA - Eu disse há... há pouco, que eu era um grande contemplativo. Gostava de viver o sertão, a 

sua paisagem ..., então numa certa tarde..., eu vinha me dirigindo já pros lados de Triunfo ..., nas 

margens, na ribeira do (pageú?). E aconteceu o seguinte: “De frente para o vermelhão do poente 

via, no descampado, silhuetas de (mandacarús?). O cavalo acostumado aquele caminho passa pelo 

(agelo?), contorna tufos de alastrado, desce e entra no leito se seco do pageú. De longe vem 

chegando uma lenta e tristonha melodia. Naquela solidão, dir-se-ia que escutava o chamamento 

do (almoádem?), parei.  Três reses de olhar manso e passo lento, vêem conduzidas pela melopéia 

vocalizada por um centauro de gibão. É o aboio. Na extensão da sua voz de grave a falsete, o rude 

vaqueiro modula seu aboio na cadência do acalanto..., ele canta levando o gado no tom de uma 

prece.” 

 

WH - Muito obrigada, Dr. Celso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 


