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RESUMO  

Este trabalho se insere no conjunto das preocupações que têm 

orientado nossa vida acadêmica dos últimos anos: fazer da profissão 

médica um objeto legítimo para a História, a Sociologia e a Saúde Pública. 

No caso, em vez de analisar a profissão médica durante um longo processo 

histórico, resolvemos nos deter em um momento de inflexão da 

organização do trabalho médico: o início deste século. Até aquela época, a 

prática médica guardava as características de profissão liberal, dependente 

de um único produtor individual de serviços. Assalariamento, 

especialização, trabalho em equipe e tecnificação eram elementos que 

soavam estranhos àqueles profissionais. A partir de então, o movimento de 

especialização do conhecimento e de tecnificação das atividades do mundo 

do trabalho, evidentes em outras áreas produtivas e de serviços, 

começaram a invadir a prática médica. O Estado, progressivamente, 

abandonou uma postura contemplativa diante das questões sociais para 

assumir um papel de gestor e promotor em diversos ramos da produção e 

dos serviços, entre os quais destaca-se a saúde.  

Este trabalho analisa as palavras, intenções e gestos da elite médica 

reunida no Congresso Nacional dos Práticos, realizado em 1922, na cidade 

do Rio de Janeiro, então capital da república. Palavras, na medida em que 

quarenta e cinco (45) relatores apresentaram trabalhos manifestando 

opiniões distintas, e até contrárias, sobre o modo como as alterações que o 

mercado de trabalho e o conhecimento médico estavam sofrendo 

interferiam em sua identidade profissional e em sua autonomia técnica e 

econômica. Intenções, pois esta elite profissional, ocupando os mais 

importantes postos de prestígio e poder na área da saúde, assistência 

médica e formação profissional, não assumiu uma postura contemplativa 

diante do que via e vivia. Ela estava disposta à luta! Gestos, porque em 

meio à conjuntura histórica convulsionada que caracterizou os anos 20, 

algumas proposições se transformaram em moções, em tomadas de 

posição concretas que se manifestaram explicitamente, contrariando, por 

vezes, os interesses dominantes. As polêmicas de 1922 guardam enorme 

atualidade. O presente no passado pode ser instrutivo para aqueles que 

pretendam compreender com se organiza o trabalho médico hoje.  
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ABSTRACT 

The theme of this thesis is the medical profession, analyzed 

through a historical and sociological point of view. 

Instead of covering a long period of investigation, this thesis 

concentrates upon a moment that showed a changing of the medical work 

in Brazil: the beginning of this century. Until then, the medical practice 

maintained the characteristics of a liberal profession, dependent upon one 

individual producer of services. Wages, specialization, team work and 

technology sounded strange to those professionals. From then on, the labor 

market and the medical knowledge began undergoing deep 

transformations. The movement involving the specialization of knowledge 

and technology in the activities of labor world, evident in the other areas of 

productivity and services, began to invade the medical practice. The State, 

progressively, abandoned a contemplative posture in face of the social 

questions and assumed the role of manager and promoter in several areas 

of production and services, among which health was preeminent. 

This thesis analyzes the words, intentions and gestures of the 

medical elite which met at the Practitioners National Congress, that took 

place in 1922, in the city of Rio de Janeiro, then the nation's capital. 

Words, because fourty-five (45) authors presented papers manifesting 

different opinions, and even against, about how the changes, mentioned 

above, interfered in their professional identity and in their technical and 

economical autonomy. Intentions, since this professional elite, holding the 

most important positions of prestige and power in the health area, medical 

assistance and professional studies, did not assume a contemplative 

posture in face of want they saw and lived. They were ready to fight! 

Gestures, because in the mid of the convulsive historical conjecture that 

characterized the 1920's some proposals became motions, in taking concret 

positions that were clearly manifested, going against, at times, the 

dominating interests. The polemics of 1922 maintain on enormous 

actuality. The present in the past may help us to understand  more 

profoundly the dilemmas that fall on the medical work today. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A  PROFISSÃO MÉDICA .   

Este tema tem orientado nossa reflexão acadêmica nos últimos 

anos.  

O quadro acima pode ser sugestivo neste sentido: imagens 

provocam palavras. 

Um senhor, junto ao leito de uma mulher extremamente pálida. Do 

outro lado da cama, uma freira, com uma criança no colo, estende um copo 

para a mulher. A criança no colo, possivelmente filha da mulher,  

 

 

 

 

contempla a cena. O senhor, com a mão esquerda, toma o pulso da mulher, 

enquanto observa um relógio apoiado na mão direita. Tudo nos leva a crer 

que seja um médico verificando o batimento cardíaco de uma paciente. 

O quadro acima, denominado “Ciência e Caridade” (1897), de 

Pablo Picasso, foi pintado quando o autor tinha apenas 16 (dezesseis) 

anos. Com ele, obteve sua primeira menção honrosa (Palau i Fabre, 

1981:7-10). Este quadro traduz uma maneira específica de ser médico, 

própria do final do século XIX: o pintor retrata o que o circunda. E 

imagens promovem reflexões. 
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O quadro foi pintado em 1897. Até aquela época, a prática médica 

guardava as características de profissão exercida por um produtor 

individual de serviços de saúde. O que significa esta expressão? Como o 

médico retratado, um produtor individual de serviços de saúde não 

depende de ninguém para exercer sua atividade. Sua autonomia técnica é 

plena. A vida e a morte da mulher deitada no leito dependem 

exclusivamente dele. A freira apenas contempla o que ele faz, acompanha 

com os olhos seus movimentos, oferece um copo à paciente, aguardando o 

desenvolvimento dos acontecimentos. E só. Sua posição é de submissão 

completa às determinações do médico.  

Naquela época, ainda não existia a profissão de enfermeira. Os 

cuidados com os doentes eram exercidos, em grande parte, por religiosas. 

A equipe multidisciplinar, de tanta importância nos hospitais modernos, 

estava ainda por ser implementada.  

No quadro, o médico segura, com a mão esquerda, o pulso da 

paciente e observa um relógio na direita. Sua sensibilidade e observação é 

que vão determinar o diagnóstico e o tratamento a ser seguido. Devido à 

idade avançada, o médico retratado seguramente possui experiência clínica 

suficiente para estabelecer o diagnóstico e prescrever a medicação. Seu 

conhecimento origina-se, em grande parte, da prática profissional, obtida 

ao longo de vários anos de trabalho. Como se trata de um produtor 

individual de serviços de saúde, o papel atribuído à tecnologia nesta cena é 

relativamente irrisório. 

Outra característica que define o produtor individual de serviços de 

saúde é a abrangência do conhecimento que domina. No final do século 

XIX, o processo de compartimentação do conhecimento médico estava 

apenas se iniciando. A maioria dos profissionais que atuavam no mercado 

possuía um conhecimento que abrangia todo o indivíduo, não se 

restringindo a uma parte de seu corpo ou a alguma patologia específica. O 

médico retratado parece ser um clínico generalista: outra marca do 

trabalho médico daquela época. 

A posição do médico retratado é, ao mesmo tempo, de poder e 

vulnerabilidade.  

Poder, porque tudo que se passa naquele aposento depende dele. 

Tudo está nas suas mãos! A postura solícita, contida, da freira reforça, 

ainda mais, esta autoridade. 

Vulnerabilidade porque, diante deste poder, todos esperam que ele 

resolva o problema. Que ele consiga tirar a paciente da situação em que se 

encontra. Que ele devolva cor à sua pele, brilho a seus olhos. Que ele lhe 

alivie a dor. Que ele lhe devolva a alegria de poder segurar a filha. Que ele 

a devolva à vida. A cena indica que tudo isso depende apenas dele. De 

mais ninguém. Se falhar, poderá ser, de alguma forma, acusado e, até, 

penalizado. 

Apesar desta onipotência, o erro, a falha, a persistência da dor, do 

sofrimento e até a morte poderiam estar por perto. Os antibióticos eram 

desconhecidos e o aparato tecnológico para o diagnóstico e as cirurgias 

estavam longe de ser implementados. Em “Ciência e Caridade”, como 

dissemos, encontramo-nos no final do século passado. A medicina, apesar 

da autoridade que detinha, apresentava baixo poder de resolutibilidade. A 

concorrência com outras práticas de cura, não reconhecidas pela ciência da 

época, era grande. Por trás da imagem, do outro lado daquela janela, do 

lado de fora daquele ambiente, é possível imaginar que os médiuns, 

espíritas, bruxas, curandeiros, ervanários e todos os praticantes de outras 

formas de cura aguardam o momento da convocação. A luta pela conquista 

e preservação do mercado de serviços de cura era uma constante. O 

monopólio médico, neste campo, não era um fato dado. No final do século 

XIX, a filosofia positivista influía sobre a prática médica, transformando-a 

em verdade incontestável. Por esta razão, dificilmente os médicos daquela 

época aceitavam, pacificamente, a convivência com heterogeneidades 

terapêuticas.  

A cena parece estar se passando em um hospital filantrópico 

católico. Estas outras terapêuticas talvez não fossem convocadas, pela 

paciente ou sua família, para substituir o médico naquele lugar. Três anos 

antes, Picasso havia pintado um outro quadro, com uma cena muito 

semelhante a esta, denominado “A enferma”. Nesta prefiguração, no lugar 

do pequeno quadro com moldura dourada na parede acima do leito, vê-se 

um crucifixo. Além disso, em “Ciência e Caridade”, a sobriedade do lugar 
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e a presença da freira podem indicar que o ambiente era mesmo o de um 

hospital filantrópico.  

O médico, em geral, ia ao hospital filantrópico quando queria. 

Atendia quantos pacientes desejasse. Era ou não remunerado.. Para ele, 

pouco importava. A atividade era relevante porque lhe dava experiência 

profissional, prestígio junto à clientela abastada e, ao mesmo tempo, era 

exercida de maneira que sua autonomia técnica e econômica era garantida. 

No hospital filantrópico, como no consultório particular, o médico 

detinha, no final do século passado, plena autonomia econômica: era ele 

quem determinava o valor e a duração de seu trabalho. Não havia, 

tampouco, taxas, nem tabelas para obedecer. Além disso, ele detinha plena 

autonomia técnica: não havia ninguém, nem nenhuma estrutura 

burocrática, capaz de estabelecer o tempo de que dispunha para atender 

quantos pacientes. Não havia nada com poder suficiente para inibir sua 

liberdade. Valores próximos ao altruísmo e ao sacerdócio se mesclam 

neste ambiente. A obrigação de estar ali, para o médico, não é de ordem 

econômica; é, sobretudo, moral. 

Sua conduta, orientada ou não por um código de ética formalmente 

instituído pela categoria, aparenta estar sendo orientada pela moral. 

Mesmo depois de ter invadido a intimidade da vida daquela senhora, a 

postura do médico permanece extremamente sóbria. Naquele ambiente, a 

relação médico–paciente estava guarnecida pelo segredo profissional, 

baseado na confiança recíproca. Tudo o que o médico descobrisse por sua 

observação e sensibilidade ou pelo que a paciente lhe confiasse, seria 

guardado entre aquelas quatro paredes. E se a causa de sua dor estivesse 

associada a uma doença infecto-contagiosa que colocasse em risco a saúde 

da família, até do bairro ? Nestas condições, o segredo profissional deveria 

ser ainda preservado? Talvez estas perguntas estivessem inquietando este 

médico, no momento em que aferia o batimento cardíaco da paciente 

Do lado de fora desse ambiente, no espaço que o retrato de Picasso 

faz imaginar, outros médicos almejam tomar aquele pulso. Dominar aquele 

ambiente. Ocupar aquele lugar. A concorrência entre os médicos pela 

conquista e preservação de clientela não deve ser negligenciada.  

Picasso viveu a infância e a adolescência em situação de carência 

econômica. Filho de um professor de desenho, de quem foi aluno, 

começou a pintar com cerca de 10 anos. Em 1895, a energia elétrica 

revolucionava seus hábitos e o cinema atraía aqueles olhos sempre 

curiosos. O quadro acima exemplifica o primeiro momento da sua vida 

artística: o Picasso retratista (Venezia, 1996). Consta que teve dois tios 

que lhe deixaram influências que se revelam neste quadro: um médico e 

outro sacerdote. Ciência e Caridade. Dois valores que não pareciam 

dissociados nem para Picasso aos dezesseis anos de idade, nem para 

aquele médico, nem para aquela freira, nem para aquela mulher. De um 

lado do leito, situava-se a ciência, do outro a caridade. Ainda que 

caritativo, o médico não abdica de dominar o conhecimento sobre a 

medição do batimento cardíaco da paciente.  

Na análise do quadro de Picasso, imagens provocaram palavras, 

reflexões. Nesta tese, analisaremos palavras proferidas em um momento 

particular: o Congresso Nacional dos Práticos, realizado em 1922, na 

cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Em vez de abranger 

um longo período de investigação, selecionamos um momento particular: 

o início do século XX. Ele foi escolhido por assinalar um momento de 

inflexão da organização do trabalho médico no Brasil. Até o final do 

século XIX, a prática médica guardava as características de profissão 

liberal, dependente de um único produtor individual de serviços, como no 

quadro de Picasso. No Brasil, no início deste século, o mercado de 

trabalho e o conhecimento médico passaram a sofrer lentas e profundas 

transformações. O movimento de especialização do conhecimento e de 

tecnificação das atividades do mundo do trabalho, evidentes em outras 

áreas produtivas e de serviços, começaram progressivamente a invadir a 

prática médica. O Estado, aos poucos, abandonou sua postura 

contemplativa diante das questões sociais e passou a assumir um papel de 

gestor e promotor em diversos ramos da produção e dos serviços, entre os 

quais destaca-se a saúde. Com isso, em meados do século XX, 

evidenciavam-se outras formas de ser médico que rivalizavam com aquela 

até então dominante, ilustrada em “Ciência e Caridade”, em 1897. 
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O objetivo deste trabalho é compreender como a elite médica, 

reunida neste evento, reagia às alterações que estavam se processando em 

seu conhecimento e em seu mercado de trabalho.  

Os Anais do Congresso Nacional dos Práticos são compostos de 

mais de 600 páginas datilografadas de documentos escritos. De palavras. 

Palavras que serão analisadas enquanto expressão de intenções, palavras 

que se traduzem em gestos. Palavras que promovem reflexões.  

Analisando as palavras dos 45 (quarenta e cinco) relatores, 

identificamos opiniões distintas, e até contrárias, sobre o modo como as 

alterações, mencionadas acima, interferiam em sua identidade profissional 

e em sua autonomia técnica e econômica. Analisando suas palavras, 

identificamos intenções. Esta elite profissional, ocupando os mais 

importantes postos de prestígio e poder na área da saúde, assistência 

médica e formação profissional, não assumiu uma postura contemplativa 

diante do que via e vivia. Ela estava disposta à luta! Algumas palavras se 

transformaram em gestos. Em meio à conjuntura histórica convulsionada 

que caracterizou os anos 20, algumas proposições se transformaram em 

moções, em tomadas de posição concretas que se manifestaram 

explicitamente, contrariando, por vezes, os interesses dominantes.  

 

Este trabalho está dividido em cinco partes. Na primeira, o 

Congresso Nacional dos Práticos ganha corpo: seu tempo, espaço, atores e 

temática serão objeto de nosso interesse. Nas três partes seguintes, nosso 

intuito será compreender as várias faces que a polêmica em torno da 

identidade profissional assumiu. Na última parte, nosso objetivo será 

analisar o debate sobre o papel a ser desempenhado pelo Estado em 

matéria de formação profissional e de ampliação ou restrição do mercado 

de trabalho de serviços de saúde. 

Vejamos um pouco mais detalhadamente cada uma destas cinco 

partes.  

Na primeira parte – intitulada O Congresso Nacional dos Práticos 

(1922): um evento singular – apresentaremos as razões que justificam a 

escolha deste evento como objeto empírico preferencial de análise neste 

trabalho. Por um lado, analisaremos a conjuntura histórica brasileira em 

que o evento está inserido: o emblemático ano de 1922. Em seguida, 

realizaremos uma radiografia profissional, política, científica e associativa 

dos 45 (quarenta e cinco) atores que participaram de alguma instância de 

organização e apresentação de relatórios oficiais no decorrer do evento. 

Um amplo Levantamento Biográfico, elaborado para facilitar este trabalho, 

encontra-se em anexo. Finalmente, a singularidade do evento será 

ressaltada na medida em que sua temática for comparada à dos demais 

encontros médicos que o antecederam.  

As três partes que se seguem tratam da questão da identidade 

profissional, que será vista pela análise de duas dimensões intrinsecamente 

associadas: o lado de dentro e o lado de fora. 

 Com a expressão lado de dentro, analisada na segunda parte deste 

trabalho (Os Médicos e seus Pares), queremos nos referir ao debate interno 

à profissão, relativo ao ideal de prática profissional e à polêmica em torno 

do estabelecimento de condutas profissionais consideradas eticamente 

corretas para os médicos.  

Com a expressão o lado de fora, queremos nos referir ao conjunto 

de estratégias encetadas por integrantes do corpo profissional para afirmar 

seu prestígio e autoridade junto a outras práticas concorrentes. Na terceira 

parte deste trabalho, (Os Médicos e seus Auxiliares), acompanharemos 

como as estratégias dos médicos variaram em relação às atividades 

reconhecidas e aceitas na área da saúde, enquanto permanecessem 

subordinadas a eles, a saber: farmacêuticos, parteiras e enfermeiras-

visitadoras. Na quarta parte (Os Médicos e os Indesejáveis), foi a vez de 

combater as práticas de cura que fugiam ao paradigma alopático 

dominante no seio da categoria: curandeiros, charlatães, espíritas e 

homeopatas.  

Na última parte(Os Médicos e o Estado), analisaremos o debate 

sobre o papel a ser desempenhado pelo Estado tanto em matéria de 

formação profissional quanto na área da saúde pública. No primeiro caso, 

o controle estatal será analisado em seu poder de interferência na 

qualificação e liberação de mão-de-obra para o mercado. No segundo caso, 

a presença estatal será vista em seu potencial de ampliar ou restringir 

esferas de prestígio, poder e mercado de trabalho para o médico.  
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Adotaremos o seguinte procedimento metodológico neste trabalho: 

as palavras proferidas por alguns relatores sobre certo tema específico 

serão associadas à respectiva trajetória profissional. Com isso, 

identificaremos os interesses profissionais que sustentavam tal ou qual 

posição. Além disso, as palavras proferidas serão contrastadas com o que 

determinava a legislação vigente. A postura dos relatores era de 

engajamento. Eles se referiam tanto à luta contra determinada enfermidade 

quanto ao combate a determinado comportamento médico. Queriam 

intervir na situação vigente fazendo com que a lei fosse fielmente 

executada ou reformulada. Qualquer que fosse o caso, a determinação 

legal servia de parâmetro para o posicionamento dos relatores a respeito de 

cada tema debatido naquele evento. Assim, identificaremos as intenções 

que os relatores tinham e as alianças políticas que se configuravam. 

Antagonismos e adversidades entre os pares também foram evidenciadas: 

o ambiente não era pacífico!  

Na medida em que o texto for se desenvolvendo, apresentaremos 

algumas conclusões preliminares.  

As polêmicas de 1922 guardam enorme atualidade. O presente no 

passado pode auxiliar a compreender mais profundamente os dilemas que 

incidem sobre o trabalho médico hoje.  
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PRIMEIRA PARTE 

O CONGRESSO NACIONAL DOS PRÁTICOS: 

UM EVENTO SINGULAR 

 

CAPÍTULO I 

O MOMENTO: UM ANO EMBLEMÁTICO 

 

IMAGEM 2 
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Aí estão eles! Médicos reunidos em Congresso
1
. 

Mas quando foi realizado este evento? 1922. O que este ano 

significa para a História do Brasil e para a História da Profissão Médica?  

Do ponto de vista mais geral, os anos 20 traduzem a crise do 

modelo oligárquico-agrário-exportador e liberal, predominante até então 

(Weffort, 1980). 

Durante a “crise dos anos 20”, as disputas regionais, acumuladas ao 

longo da República, assumiram uma forma transparente, evidenciada no 

crescente descontentamento militar, na associação entre a oligarquia 

dissidente e os tenentes rebeldes e na fermentação da classe média (Fausto, 

1978). Geralmente, o espaço de tempo decorrente entre 1919 e 1921 é 

apontado como um momento de declínio do movimento operário. Este 

período, entretanto, foi de grande movimentação, tendo sido marcado “não 

só por manifestações públicas de valor propagandístico, como também por 

uma forte presença na organização sindical carioca” (Castro Gomes, 

1981). 

Além disso, “a década de 1920 é uma das mais importantes do 

ponto de vista da história econômica, política e cultural brasileira, e 

mesmo mundial. É um período de transição, de grande efervescência” 

(Fritsch, 1993). 

Para Ferreira (1993), o ano de 1922 adquire relevância particular. 

No seu entender: 

 

o ano de 1922, em especial, aglutinou uma 

sucessão de eventos que mudaram de forma 

significativa o panorama político e cultural do país. 

A Semana de Arte Moderna, a criação do Partido 

Comunista do Brasil, o movimento tenentista, (...) 

                                                           
1
 Foto tirada na sessão de encerramento do Congresso Nacional dos Práticos (1922), 

diante de um pavilhão da Exposição Internacional pelo Centenário da Independência do 

Brasil, realizada no Rio de Janeiro. A foto foi publicada no periódico “Medicamenta – 

Revista de Therapeutica e Pharmacologia, – numero especial commemorativo do 

Primeiro Centenario da Independencia do Brasil”, 1922. 

a comemoração do Centenário da Independência e 

a própria sucessão de 1922 foram indicadores 

importantes dos novos ventos que sopravam, 

colocando em questão os padrões culturais e 

políticos da Primeira República. (Ferreira, 

1993:10) 

 

O Congresso Nacional dos Práticos integrou as atividades da 

Exposição Internacional alusiva ao centenário da Independência do Brasil, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, em 

1922. 

A década de 1920, em geral, e muitos de seus aspectos particulares, 

já foram objeto de análise. O Congresso Nacional dos Práticos, enquanto 

uma expressão dos interesses profissionais da elite médica, em um 

momento específico da história, não foi até o momento, investigado. Aqui 

está a nossa contribuição.  
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IMAGEM 3 

 

 

A foto acima compõe a capa do periódico “Medicamenta - Revista 

Therapeutica e Pharmacologica”; em edição especial alusiva à Exposição 

Internacional comemorativa do Centenário da Independência. Morro do 

Castelo demolido, cidade remodelada, iluminada, modernizada, esperando  

 

 

 

 

 

 

 

os visitantes das nações desenvolvidas. Desejando tornar-se uma 

delas.  

Como bem caracterizou Silva da Motta (1992): 

 

a construção do imaginário social – conjunto de 
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imagens que orienta a inserção do indivíduo na 

cultura – é particularmente importante em 

momentos de redefinição da identidade coletiva, 

marcados, como no raiar da década de 1920, pela 

avaliação crítica do passado e do presente e pela 

perspectiva de criar uma nova sociedade, um 

homem novo, uma nova nação. (Silva 

Motta,1922:7) 

 

A construção do imaginário social (Castoriadis, 1982) expressa 

nesta fotografia, publicada em um periódico médico, coincide com as 

palavras de um dos oradores oficiais da exposição centenária. A capital da 

República foi comparada, por Mario de Lima, a uma “flama do progresso 

que iluminava o país”
2
. Como no Hino à Independência, “... O sol da 

liberdade em raios fúlgidos /parecia brilhar/ no céu da pátria”, naquele 

instante. Finda a Primeira Guerra Mundial, a cidade do Rio de Janeiro se 

transformou em uma vitrine do progresso, apta a receber os investimentos 

internacionais (Neves, 1994) – e aguardando-os avidamente. A 

importância que as elites brasileiras deram à “Exposição Internacional do 

Centenário da Independência” evidencia-se na construção de vários 

pavilhões, na destruição do morro do Castelo e na urbanização de diversos 

bairros da cidade, que transformavam o Rio de Janeiro em uma apoteose 

da modernidade brasileira, cartão-postal da Nação. O jornal, dirigido por e 

para médicos, não fugiu a esta lógica. Queria reforçar esta imagem, que se 

contrapunha à que insistia em desqualificar a capital da República e seu 

desempenho nesta era de modernidade. Nesta outra lógica, a “cidade 

maravilhosa” seria o lugar do prazer e São Paulo, o do dever. 

A exposição não se reduziu à comemoração do Centenário da 

Independência. Ao completar cem anos de vida livre do jugo da metrópole 

portuguesa, a intelectualidade debatia os motivos do atraso e divergia 

                                                           
2
 Oração de Mário de Lima, delegado do estado de Minas Gerais, A exposição de 1922, 

citado por Marly Silva da Motta, em “A Nação faz 100 anos. A Questão Nacional no 

Centenário da Independência”.  

quanto aos caminhos a seguir. O Congresso Nacional dos Práticos não 

destoa deste contexto: podemos observar, tanto no regulamento que 

orientava a organização do evento quanto em sua efetiva realização, que a 

interlocução com os representantes do poder público foi privilegiada.  

No regulamento, o Presidente da República foi nomeado 

“Presidente Honorário” do evento. O Ministro do Interior, o Prefeito do 

Distrito Federal, Governadores e Presidentes de estado, Presidentes de 

Associações de Medicina, Chefe do Corpo de Saúde do Exército e da 

Armada, Diretores dos Serviços de Saúde Pública e de Assistência Pública 

e Particular, foram proclamados, seus “Vice-Presidentes Honorários”
3
.  

Tais distinções denotam uma das intenções que moviam os 

organizadores do evento e elegem seus principais interlocutores: 

estabelecer o diálogo entre as autoridades públicas e os representantes da 

categoria médica. Com isso, pretendiam intervir nos rumos que a saúde 

pública, o ensino e assistência médica estavam tomando.  

De fato, as “Actas e Trabalhos” do Congresso
4
 registram a 

presença de representantes de dezoito governos estaduais
5
. Alguns deles 

eram, ao mesmo tempo, deputados e médicos, o que evidencia que a 

representação legislativa diretamente interessada nas questões da saúde se 

fez presente
6
.  

Além disso, as seis Faculdades de Medicina existentes no Brasil, 

naquela época, enviaram seus delegados oficiais
7
. Este interesse se 

justifica na medida em que o ensino médico passara recentemente por um 

                                                           
3
 Artigo 2 do regulamento publicado no periódico “Medicamenta”, cf. nota 1. 

4
 ACTAS e Trabalhos. Primeiro Congresso Nacional dos Práticos em comemoração ao 

centenário da Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Publicações Scientificas. 1923. 
5
 Estavam presentes representantes dos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás.  
6
 Estavam presentes: Figueiredo Rodrigues (AM); Dionísio Bentes (PA); Octacílio de 

Albuquerque (PB); Palmeira Ripper (SP); Plínio Marques (PR); Álvaro Batista (RS); 

Zoroastro de Alvarenga (MG).  
7
 As Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre, Paraná, São Paulo e 

Belo Horizonte se fizeram representar. 
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conjunto de reformas que continuavam promovendo intensa controvérsia.  

Os documentos oficiais do Congresso registraram, ainda, a 

presença de vinte e uma associações médicas, que poderiam ser divididas 

em quatro grupos: a tradicional Academia Nacional de Medicina, as 

associações por especialidades
8
, as por área de atuação

9
 e as de cunho 

regional
10

. 

A participação de seis associações de especialistas denota, desde 

1922, o embrionário processo de especialização por que passavam o 

conhecimento e o trabalho médico. Os especialistas, à sua maneira e ritmo, 

já organizavam seus interesses e se faziam representar. 

A existência de quatro associações por área de atuação nos sugere 

que os médicos já se organizavam por local de trabalho, principalmente os 

profissionais assalariados nos ambientes em que atuavam. As dez 

associações por região denotam que as especificidades regionais 

começavam a se evidenciar.  

Na sessão solene de abertura, o tom oficial que revestiu este evento 

se materializou. Noite do domingo 30 de setembro de 1922, Pavilhão das 

Festas da Exposição Internacional do Centenário da Independência. 

Presentes à mesa, Carlos Sampaio, Prefeito do Distrito Federal, e o Major 

Cunha Pitta, representando o Presidente da República. A seu lado, a 

comissão executiva, organizadora do certâmen.  

De um ponto de vista mais específico, o Congresso Nacional dos 

Práticos, realizado entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro de 1922, 

situa-se em um interregno de poder. Arthur Bernardes, vitorioso nas 

                                                           

8 As sociedades de especialidades médicas presentes no Congresso Nacional dos Práticos 

foram as de Obstetrícia e Ginecologia; Oftalmologia e Otorrinolaringologia; Psiquiatria, 

Neurologia e Medicina Legal; Dermatologia e Sifiligrafia, Pediatria e Protetora da 

Infância. 
9
 Denominamos “sociedades por área de atuação” as seguintes instituições: “Sociedade 

Médica dos Hospitais do Rio de Janeiro”; “Sociedade Médico Cirúrgica Militar”; 

“Sociedade Médico-Cirúrgica de Assistência Pública” e “Sociedade Médica dos 

Hospitais da Bahia”.  
10

 Estavam presentes representantes das sociedades de medicina dos estados da Bahia, 

Pernambuco, São Paulo, Paraná e das cidades de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Santos, 

Porto Alegre, Campos e Niterói.  

eleições de março, tomaria posse apenas em 15 de novembro de 1922, 

derrotando a “Reação Republicana”.  

Ferreira (1993) afirmou que a “sucessão de 1922 revestiu-se de um 

caráter peculiar”. Com efeito, as tensões e rivalidades interoligárquicas, 

contidas, até então, pela lógica das alianças políticas do café-com-leite, 

expressaram-se em sua plenitude na sucessão presidencial de 1922. A 

“política dos governadores”, predominante naquela época, domesticou os 

conflitos políticos, neutralizou oposições e diluiu a competição 

(Lessa,1989). 

“Reação Republicana” foi o nome que assumiu o movimento que 

lançou a candidatura do líder fluminense Nilo Peçanha à presidência da 

República, em oposição ao candidato oficial, Artur Bernardes, então 

presidente de Minas Gerais. Com o primeiro, uniram-se Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e o Distrito Federal. Com 

Bernardes, Minas Gerais, São Paulo e outros pequenos estados. A “Reação 

Republicana” revela a intensificação das dissidências interoligárquicas dos 

segmentos não diretamente ligados ao núcleo agrário-expostador de café e 

às propostas de defesa de valorização do produto.  

 

A insatisfação dos estados de segunda grandeza 

diante das deformações do federalismo, que 

limitavam grandemente sua autonomia no campo 

político e subordinavam seus interesses 

econômico-financeiros aos mineiros e paulistas, 

deu origem a iniciativas de contestação que não 

podem ser ignoradas. Ferreira, 1993:13) 

 

A “Reação Republicana” foi uma destas iniciativas de contestação. 

Cabe salientar que a articulação deste projeto eleitoral alternativo não 

representava uma ruptura com o modelo oligárquico em vigor.  

O pomo da discórdia foi a indicação do nome de Urbano dos 

Santos, (vice-presidente da República no mandato de Wenceslau Brás, e 

então presidente do Maranhão), para compor a chapa oficial à sucessão de 

Epitácio Pessoa, encabeçada pelo mineiro Arthur Bernardes. Preteridos, J. 
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J. Seabra (presidente da Bahia) e José Bezerra (presidente de 

Pernambuco), aliaram-se a Borges de Medeiros, que presidia o Rio Grande 

do Sul e foi o único a vetar o nome de Bernardes. Desta forma, a chapa da 

“Reação Republicana”, encabeçada por Nilo Peçanha e tendo J. J. Seabra 

na vice-presidência, representa uma coligação formada pelo Partido 

Republicano Fluminense, o Partido Liberal baiano e os situacionistas de 

Pernambuco e do Rio Grande do Sul.  

A par da rebeldia oligárquica, desenvolveu-se em 1922 intensa 

movimentação de insatisfação das forças armadas em relação a Epitácio 

Pessoa e Artur Bernardes. O primeiro havia vetado o orçamento do 

exército, e o segundo acabara de agredir, em cartas publicadas no Correio 

da Manhã, o Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Clube Militar. 

Segmentos das forças armadas se sentiam ofendidos pelas denúncias 

publicadas. 

No dia 1º de março de 1922, a despeito do clima de intensa 

agitação política, realizaram-se as eleições presidenciais, conferindo a 

vitória ao candidato oficial. Este resultado, entretanto, não foi aceito 

pacificamente. A “Reação Republicana” não reconheceu sua derrota.  

Durante o primeiro semestre de 1922, a imprensa nilista, composta, 

sobretudo, pelos jornais Correio da Manhã e O Imparcial, desencadeou 

uma campanha denunciando perseguições feitas por bernardistas a 

militares. Em maio do mesmo ano, a eleição para a mesa da Câmara dos 

Deputados excluiu todos os parlamentares integrantes dos partidos 

dissidentes. As forças bernardistas não estavam dispostas a qualquer 

conciliação. Aos poucos, as forças dissidentes iam sendo marginalizadas 

no cenário político nacional.  

Com a derrota eleitoral, a possibilidade de subversão da ordem por 

meio de uma intervenção militar parecia cada vez mais latente. Na noite do 

dia 4 para o dia 5 de julho, iniciou-se a rebelião militar nas guarnições de 

Campo Grande, Niterói e Distrito Federal. A tentativa fracassou, pois a 

maioria dos militares se manteve fiel à ordem constituída. Na cidade do 

Rio de Janeiro, então Distrito Federal, o levante ocorreu na Escola Militar 

de Realengo e no Forte de Copacabana, cuja ocupação culminou na 

legendária marcha dos 18 do Forte.  

Os tenentes que lideraram a rebelião não tinham um projeto de 

transformação política. Agiram como membros de uma corporação que 

consideravam responsável pela preservação das instituições republicanas. 

Agiam como “soldado-cidadão” (Carvalho,1978):  

A idéia do soldado-cidadão, ao mesmo tempo 

que era instrumento de afirmação militar, refletia o 

sentimento de marginalidade e o ressentimento da 

organização em relação à sociedade civil, 

especialmente à elite política. Implicava na 

suposição de que o soldado, por ser militar, era um 

cidadão de segunda classe e que devia assumir a 

cidadania plena sem deixar de ser militar, ou nas 

formulações mais radicais, exatamente por ser 

militar. (Carvalho, 1978:210)  

 

Nem os militares nem as forças civis dissidentes envolveram-se 

plenamente no movimento. Da parte dos militares, não houve a intenção 

de mobilizar o apoio popular nem de estabelecer alianças com as 

oligarquias dissidentes. Estas utilizaram em sua luta pelo poder o alto nível 

de insatisfação militar. A rebeldia oligárquica e a militar combateram o 

regime vigente com estratégias dissociadas.  

Epitácio Pessoa, presidente em exercício, decretou estado de sítio 

no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro. Grande número de 

deputados dissidentes votaram a favor dessa medida, demonstrando um 

recuo das oligarquias dissidentes e uma desarticulação da “Reação 

Republicana”. Inúmeros políticos e jornalistas fluminenses foram 

processados. Na posse de Artur Bernardes, em novembro de 1922, Nilo 

Peçanha lançou um manifesto à nação, retomando suas idéias em defesa do 

voto secreto, de uma representação mais igualitária dos Estados no 

Congresso e da diversificação da economia. Passado o momento mais 

agudo, recompuseram-se as forças oligárquicas e um novo período de 

estabilidade foi instaurado. Não por muito tempo, porém: no final da 
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década, outra cisão oligárquica se manifestaria, levando à “Revolução de 

30”.  

Para os objetivos que regem este trabalho, importa situar a 

conjuntura tensa e conflituosa. O Congresso Nacional dos Práticos, 

realizado entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro de 1922, situa-se 

exatamente em meio a esta conjuntura sucessória convulsionada. Inicia-se 

exatamente um mês e meio antes da investidura de Artur Bernardes, já 

eleito presidente, mas ainda não empossado. Realiza-se exatamente na 

cidade do Rio de Janeiro. Não podemos esquecer que as resistências à sua 

eleição haviam forçado o presidente Epitácio Pessoa a decretar estado de 

sítio na mesma cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, dois 

meses antes.  

Um contexto de sucessão presidencial com estas características 

seria ideal para a elite da profissão médica apresentar sua opinião e intervir 

no curso dos acontecimentos, sobretudo na área da saúde. 

As palavras de Moncorvo Filho ilustram as intenções dos 

congressistas neste sentido:  

 

Não há, talvez, no momento atual, assunto mais 

palpitante a ser ventilado aqui do que o da 

organização da nossa assistência pública, tal qual 

se deve entender no estado atual da civilização. (...) 

Agora, porém, parece que é chegado o momento de 

ser a questão resolvida de modo definitivo, não só 

pelas decisões dos Congressos ora realizados, 

como pela esperança de que será o assunto uma das 

cogitações do novo Governo.
11

  

 

Por que razão a “organização da nossa assistência pública” 

preocupava tanto este pediatra da Policlínica do Rio de Janeiro, membro 

honorário da Academia Nacional de Medicina e sócio remido da 

                                                           
11

 Moncorvo Filho, Assistência Pública e Assistência Privada. Reflexões e Regula-

mentações, in “Actas e Trabalhos”, págs. 172 e 174, cf. nota 4. 

Sociedade de Medicina e Cirurgia?  

O pensamento historiográfico mais contemporâneo costuma 

identificar, desde a Primeira República, e não apenas a partir de 1930, 

algumas manifestações da modificação do papel do Estado em relação à 

coisa pública. No nosso entender, as vias liberais de gestão eram, nos anos 

20, objeto de controvérsias. O modelo do “Estado Gendarme” (no sentido 

de guardião) perdia espaço entre os anseios das elites dirigentes e dos 

intelectuais de plantão (Diniz, 1978). A defesa de uma organização estatal 

forte e centralizada, tida como pré-requisito para a estabilidade política e o 

desenvolvimento industrial, já podia ser evidenciada. A questão social 

começava a deixar de ser vista como uma coisa de polícia para tornar-se 

uma questão política. Através de um processo lento e progressivo, pleno 

de ações e reações, pode ser observada esta mudança de postura. O 

excessivo regionalismo que, em parte, caracterizou a ordem política no 

início deste século, tornava-se tema de intenso debate. Uma das propostas 

em jogo concebia a intervenção estatal não só na gestão como também na 

produção de bens e serviços, sobretudo na área da saúde. 

A medicina preventiva e a assistência médica às coletividades 

representaram, no nosso entender, um campo preferencial para as 

primeiras experiências de interferência, gestão e produção de serviços 

estatais no Brasil.  

Neste sentido, tendemos a concordar com Hochman (1993) quando 

afirma que “as políticas de saúde pública tiveram um papel central na 

criação e no aumento da capacidade do Estado brasileiro de intervir sobre 

o território nacional e efetivamente integrá-lo” durante a Primeira 

República (Hochman, 1993:41). A capacidade do Estado brasileiro de 

integrar o território nacional, através da implementação de políticas 

sociais, não foi suficientemente comprovada pelo autor. No entanto, as 

políticas de saúde, seja em sua configuração preventivista – expressa 

através das campanhas urbanas e rurais de saneamento e profilaxia 

(Benchimol, 1990) – seja no modelo assistencial-pronto-socorrista-

previdenciário, traduzem, em boa parte, as intenções do Estado enquanto 

gestor e produtor de serviços. A criação do Departamento Nacional de 

Saúde Pública (DNSP) é a expressão desta intenção intervencionista 
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estatal de dimensão nacional. As ações urbanas revelaram uma crescente 

capacidade e interesse do Estado em regular a saúde e a vida higiênica da 

população (Carvalho, 1987). 

Em relação a esta intenção intervencionista do Estado no setor da 

saúde, o Congresso Nacional dos Práticos situa-se em um momento 

particular. 

Em 1920, o governo federal havia promulgado o “Regulamento dos 

Serviços a cargo do Departamento Nacional de Saúde Pública”
12

. Por seu 

intermédio, estava prevista substantiva ampliação da presença pública na 

vida íntima dos cidadãos. Uma estrutura hierarquizada e burocratizada, de 

dimensões nacionais, na área da higiene e medicina preventiva estava em 

vias de se constituir. Alguns portadores de doenças sujeitas à notificação 

compulsória deveriam ser isolados residencialmente ou em nosocômios 

que estavam sendo construídos para esse fim. A intervenção do 

Departamento Nacional de Saúde Pública visava, ao mesmo tempo, a 

educação higiênica, a prevenção de doenças e a assistência ao 

contaminado. Como veremos na última parte desse trabalho, o 

Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, promulgado 

em 1920, não definia claramente se este atendimento deveria ter caráter 

universal ou se seria restrito às camadas menos favorecidas da sociedade.  

Em 1921, outro decreto
13

, desta vez vigorando apenas para a 

capital da República, reorganizava os serviços de assistência médica 

pública: a Reforma Luiz Barbosa. Ela se preocupava, sobretudo, com a 

hospitalização das vítimas de acidentes nos logradouros públicos, com o 

atendimento médico a baixos custos aos “remediados” e gratuito aos 

“indigentes” (Gadelha, 1982). 

Talvez esteja aí a resposta à pergunta que fizemos anteriormente. A 

preocupação de Moncorvo Filho com a “organização da nossa assistência 

pública” se justifica na medida em que o Congresso Nacional dos Práticos 

se realizou exatamente dois anos depois de instituído o Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP). O debate sobre os caminhos da ação 

                                                           
12

 Decreto-lei n° 14.354, promulgado em 15 de setembro de 1920.  
13

 Decreto-lei n° 2401, promulgado em 22 de janeiro de 1921. 

do Estado em matéria de assistência médica não se faria no vazio. O 

próprio Carlos Chagas
14

, diretor do Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP) esteve presente no evento. Com quarenta e três anos de 

idade e dezenove de formado, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas 

ocupava os postos de maior prestígio e poder na área da gestão, ensino e 

pesquisa em Saúde Pública no país: diretor do Departamento Nacional de 

Saúde Pública, professor honorário da Faculdade de Medicina da Bahia, 

Diretor do Instituto Oswaldo Cruz. No Congresso Nacional dos Práticos 

presidiu a seção de Saúde Pública, apresentou relatório analisando o papel 

da instrução no combate às endemias no interior e interveio nos debates 

que se seguiram à apresentação de outros relatórios.  

O Congresso Nacional dos Práticos (1922) constituiu-se, assim, em 

um fórum onde os temas relacionados com a dimensão do Estado em 

matéria de assistência médica e medicina preventiva foram intensamente 

debatidos por seus principais responsáveis. 

A última parte deste trabalho será dedicada especificamente à 

questão das ações, reações, intenções e gestos dos relatores em relação às 

primeiras manifestações da presença do Estado na medicina preventiva e 

curativa em nível nacional. 

Uma outra dimensão da mesma perspectiva intervencionista pode 

ser observada no debate em torno da identidade profissional.  

Alfredo Ferreira Magalhães
15

, membro honorário da Academia 

Nacional de Medicina, fez um pronunciamento na “sessão solene 

inaugural” do Congresso Nacional dos Práticos, em nome das Faculdades 

de Medicina do Brasil. Este pediatra baiano, professor de clínica pediátrica 

e cirurgia ortopédica da Faculdade de Medicina da Bahia há 30 anos, 

afirma:  

 

Muito vem perdendo a nossa profissão, é força e 

pena dizê-lo, no que tange ao seu antigo prestígio 

em nosso meio. As causas de semelhante fato são 

                                                           
14

 Levantamento Biográfico, pág. 22-24, em anexo. 
15

 Levantamento Biográfico, pág. 42-44, em anexo. 
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múltiplas, e não singulares. Ora vemos legislarem 

doutos em verdade, esquecendo porém de ouvir os 

mais práticos em cada caso particular.
16

 

Serem ouvidos! Influir nas decisões políticas e de saúde! Não era a 

primeira vez que os médicos faziam esse tipo de reivindicação. A 

imprensa médica, desde meados do século XIX, revela as inquietações de 

parte da categoria médica a este respeito. O Congresso Nacional dos 

Práticos reúne, pela primeira vez na história da profissão médica no Brasil, 

representantes da corporação para analisar os caminhos que deveriam 

trilhar. Dois comentários poderiam ser feitos sobre a citação, transcrita 

acima, de Ferreira Magalhães, lamentando a perda de prestígio por que 

passava a profissão médica. Por um lado, podemos admitir que o relator 

fez uma análise da situação vivida pela categoria, sobretudo diante do 

incremento relativo das funções públicas no campo da saúde. Por outro 

lado, ele defendeu um modelo ideal de prática profissional, que sofria, a 

seu ver, ameaças de se dissolver. Observamos, no Congresso Nacional dos 

Práticos, intenso debate sobre a questão da identidade profissional.  

Em relação à História da Profissão Médica no Brasil, o início do 

século XX revela a gênese de um lento e profundo processo de 

transformação do conhecimento médico e de seu mercado de trabalho.  

Até o final do século XIX e início deste, o modelo hegemônico de 

prática profissional associava as condutas clínicas às morais. O trabalho 

médico em hospitais públicos e filantrópicos era ainda relativamente 

pouco significativo. A relação médico-paciente era ainda, sobretudo, 

individualizada e não contava, em geral, com um intermediário que 

estipulasse a duração e o valor da consulta; o clínico geral percebia o 

corpo do paciente com um todo indivisível; a habilidade e a sensibilidade 

eram os principais atributos para o exercício desta atividade.  

No início do século XX, o desenvolvimento científico e 

tecnológico da medicina promoveu pelo menos duas ordens de 

modificações neste modelo. Por um lado, o conhecimento médico 

                                                           
16

 Ferreira Magalhães, Discurso em nome das Faculdades de Medicina do Brasil, in 

“Actas e Trabalhos”, pág. 30, cf. nota 4. 

começou a especializar-se, compartimentando-se segundo a área do corpo 

ou o tratamento de doenças específicas. Esta modificação também se fez 

sentir na organização curricular. Aos poucos, o trabalho médico assumiu 

um caráter parcelar, promovendo práticas interdependentes, solidárias – e 

coletivas, pois requeriam a intervenção de vários profissionais. Por outro 

lado, o desenvolvimento tecnológico permitiu que fosse sendo introduzido 

todo um arsenal técnico que, se tornava o diagnóstico e o tratamento mais 

precisos, aumentava também o custo da produção do serviço. O médico, 

vendo-se obrigado a deixar de determinar o preço de seu trabalho, 

começava a perceber que poderia perder o controle sobre sua clientela.  

A tecnologia e a racionalização do trabalho começavam a concorrer 

com a subjetividade, a intuição, a individualização e a sensibilidade na 

relação médico-paciente, características predominantes até então. A 

precisão no diagnóstico, a despersonalização da relação médico-paciente, a 

introdução de um forte aparato técnico e o assalariamento foram alguns 

dos novos ingredientes que interferiram na organização do trabalho 

médico e deram início à gênese da “medicina tecnológica”, que se 

evidencia e materializa sobretudo nos anos 50 (Donnangelo, 1975).  

Esta mudança também pode ser verificada no hospital. Em geral, 

até o início deste século, o hospital era um verdadeiro despejo de seres 

humanos, oriundos das classes menos favorecidas, que aguardavam a 

morte. Nas instituições religiosas de caridade, a assistência médica 

dependia de doações voluntárias. Durante o século XX, o hospital se 

transformou no lugar da ciência médica e da ordem burocrática, destinado 

à recuperação do cidadão para a vida. As elites econômicas passaram a 

freqüentá-lo e a mantê-lo, segundo leis de mercado. O hospital se tornou, 

aos poucos, um lugar de negócios. A divisão de trabalho se redefiniu e se 

intensificou, amparada no conceito de racionalidade. Ele passou a ser o 

locus privilegiado do exercício da atenção médica de uma forma 

tecnicamente mais sofisticada. Este novo modelo de organização 

hospitalar contribuiu, ainda, para salvaguardar o tempo do profissional e 

para impor sua autoridade sobre o cliente. Institucionalizava-se, assim, 

ainda mais, o poder do médico no ato terapêutico e em sua relação com o 

paciente.  
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No hospital moderno, o paciente passaria a ficar confinado em um 

lugar, aguardando, pacificamente, a visita do médico. Tudo passou a ser 

feito para que houvesse pouca resistência ao exercício da autoridade 

profissional. O controle do acesso a suas instalações passou a ser um dos 

recursos estratégicos de poder da comunidade médica (Starr, 1982). Neste 

processo, farmacêuticos, enfermeiras e demais partícipes das atividades da 

saúde foram sendo realocados em postos subordinados à autoridade 

médica.  

Em termos de mercado de trabalho, verifica-se, no Brasil do início 

deste século, uma grande expansão das associações voluntárias e 

beneficentes. Entre 1900 e 1930, o Distrito Federal chegou a ter 500 

associações deste tipo, das quais apenas 20% prestavam assistência 

médica. O aumento da demanda por parte dos trabalhadores e a ausência 

de um sistema previdenciário estatal talvez expliquem este crescimento 

significativo.  

As instituições prestadoras de assistência médica, nas duas 

primeiras décadas da República, foram agrupadas, por Silva & Coimbra 

(1980), em três categorias: os “Fundos Previdenciários Estatais”, as 

“Caixas de Socorro Patronais” e as “Associações Voluntárias Mutualistas 

e Beneficentes”. O primeiro grupo não chegou a ter qualquer expressão 

significativa. As “Caixas” reduziram-se a um pequeno número de fábricas,  

especialmente no setor têxtil, constituídas e controladas pelas 

empresas, embora houvesse algumas organizadas pelos próprios operários. 

As “Associações Voluntárias Mutualistas e Beneficentes” foram 

responsáveis por praticamente toda a assistência médica aos trabalhadores 

nas primeiras décadas deste século. Elas poderiam ser ainda divididas em 

quatro modalidades, que variariam de acordo com o serviço prestado e a 

clientela atendida: 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADE  CLIENTELA  ATENDIMENTO MÉDICO  

de caráter profiss ional  servidor público  efetivo 

cosmopolitas  indiscriminada insignificante 

de nacionalidade  imigrantes  significativo  

religiosa  indiscriminada  efetivo  

 

Em relação à organização da profissão médica, este quadro poderia 

promover o assalariamento. A opinião do relator Neves da Rocha
17

 era a 

seguinte:  

 

O prodigioso desenvolvimento das  

 

cooperativas, as associações de beneficência, as 

associações de títulos diversos de empregados, e de 

                                                           
17

 Levantamento Biográfico, pág. 63, em anexo. 

funcionários, sabeis em que proporção o número 

de empregados tem aumentado, tem obrigado um 

grande número de médicos a aceitar, (...) em lugar 

de honorários pagos por visita ou por consultas, 

por honorários proporcionados ao trabalho feito, a 

honorários por contrato, fixos, para equilibrar sua 

receita.
18

  

 

                                                           
18

 Neves da Rocha, Da limitação ou não limitação dos estudantes de medicina, in “Actas 

e Trabalhos”, pág. 493, cf. nota 4. 
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A idéia relevante nas palavras deste cirurgião de 61 anos de idade e 

39 de exercício profissional, sócio fundador da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia e membro titular da Academia Nacional de Medicina, é que os 

médicos estavam sendo forçados a mudar de atitude. Para equilibrar sua 

receita, eles tinham que aceitar os honorários pagos por contrato fixo e não 

por visita, consulta ou trabalho feito, como era de praxe. Na opinião deste 

relator, apesar de interferir na autonomia do exercício do trabalho, a 

garantia de uma remuneração predeterminada, fixa, inalterável, dissociada 

do tipo de tarefa exercida, mas constante, não era um elemento 

desprezível. Esta, entretanto, não era a opinião de Bastos Tavares, jovem 

médico, 37 anos de idade, 13 de exercício, não afiliado a nenhuma das 

duas principais associações profissionais: 

 

Se de um lado, o interesse que a medicina 

oficial vem prestando à classe dos oprimidos e à 

coletividade em geral, redunda em benefícios 

apreciáveis e louváveis, por outro lado, é 

incontestável que vem acarretar prejuízos aos 

profissionais de clientela constituída, na maioria, 

por burgueses ou pessoas que, fantasiadas com a 

máscara da indigência, recorrerão certamente aos 

dispensários públicos.
19

 

 

Ele temia que elas atraíssem um público tradicionalmente atendido 

pela clínica privada. As conseqüências foram por ele sinalizadas: perda de 

prestígio junto à clientela, aumento das hostilidades entre os profissionais, 

limitação do mercado de trabalho. 

Diante de uma mesma questão, duas posições. Palavras que 

traduzem avaliações distintas de uma mesma situação vivida. Palavras que 

se transformam em intenções diferentes. Se associarmos o que foi dito à 

pessoa que falou, uma teia de interpretações possíveis dos interesses em 
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 Bastos Tavares, O charlatanismo e a liberdade de profissão in “Actas e Trabalhos”, 

pág. 80, cf. nota 4. 

jogo se constituirá. Palavras, intenções e gestos. As posições, 

explicitamente enunciadas, podem ser encaradas como gestos favoráveis 

ou contrários a uma tendência que se anunciava em 1922.  

O Congresso Nacional dos Práticos se constituiu no locus 

privilegiado para a explicitação do debate que a elite médica travava em 

relação às alterações que estavam se processando em seu mercado de 

trabalho, seja pela introdução da racionalidade tecnológica, seja pela 

tendência à interferência estatal. Pretendemos, na seqüência deste trabalho, 

recuperar os fios da polêmica, as divergências, as ambigüidades, a 

complexidade das diferentes interpretações que os médicos reunidos neste 

evento davam ao passado, ao presente e ao futuro de sua profissão, 

repensando, em especial, sua identidade.  

Nosso objetivo, neste trabalho, não é fazer uma história da 

profissão médica semelhante ao esforço empreendido, sobretudo, por Starr 

(1982). Este autor realizou uma análise sobre as transformações ocorridas 

no exercício da atividade médica nos Estados Unidos, principalmente 

durante os séculos XIX e XX. Sua perspectiva metodológica procurou 

associar as transformações econômicas, sociais e políticas que a sociedade 

norte-americana sofreu ao longo deste período com as modificações 

evidenciadas no conhecimento e no reconhecimento da prática médica no 

mercado de trabalho e de prestígio.  

Neste sentido, este trabalho não pretende fazer uma história da 

profissão médica no Brasil, mas sim analisar um momento histórico 

significativo deste processo: os anos 20 deste século, particularmente o 

ano de 1922, quando se realizou o Congresso Nacional dos Práticos.  

Sintetizando o que analisamos até agora, duas considerações 

poderiam ser feitas:  

Do ponto de vista mais geral, o Estado ensaiava seus primeiros 

passos de entrada na arena social, não só como gerenciador, mas também 

como produtor de serviços. A crise política e institucional começava a se 

evidenciar de forma explícita. O modelo agrário-exportador, a aliança 

café-com-leite e o liberalismo na condução da coisa pública davam seus 

primeiros sinais de esgotamento. O Congresso Nacional dos Práticos situa-

se exatamente no momento em que o novo Presidente da República já 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 

 

23 

havia sido eleito, mas ainda não havia tomado posse. Todas as atenções 

estavam voltadas para o palco iluminado em que se transformou a cidade 

do Rio de Janeiro com as comemorações do Centenário da Independência, 

quando se realizou o Congresso Nacional dos Práticos.  

Do ponto de vista mais particular, a profissão médica passava por 

um profundo processo de transformação com a crescente tecnificação e a 

especialização do trabalho. A opção por analisar este evento também se 

justifica na medida em que ele se situa exatamente neste momento de 

inflexão. O Estado ainda não havia entrado na área da saúde como faria 

durante os anos 30, mas já insinuava seus primeiros passos. A medicina 

ainda não havia se submetido à lógica tecnológica nem tinha se 

especializado radicalmente, mas já apresentava sinais neste sentido.  

Outro momento poderia ter sido escolhido. Outros fóruns poderiam 

ter sido selecionados. A preocupação mais geral da pesquisa se manteria: 

analisar a profissão médica. Fazer dela um objeto legítimo para a 

abordagem histórica e sociológica. Se o nosso interesse fosse discutir as 

transformações da agricultura na década de 1920, no Brasil, as seiscentas e 

dezenove páginas (619) que compõem as “Actas e Trabalhos“ do 

“Congresso Nacional dos Práticos” seriam de pouca utilidade. Para nós, 

este acervo documental, composto por cinquenta e três relatórios 

diferentes, é rico, pois satisfaz nossas preocupações mais gerais e permite 

que elas sejam operacionalizadas em sua especificidade conjuntural. As 

“Actas e Trabalhos” deste Congresso adquirem, assim, extrema utilidade 

para a nossa reflexão de fundo, possibilitando que se compreenda um 

momento significativo de manifestação dos anseios e temores da elite 

médica brasileira. 
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CAPÍTULO II 

O S  A T O R E S :  A  E L I T E  M É D I C A  

 

Aí estão eles! Médicos reunidos em Congresso. 

O cenário não poderia ter sido mais solene. Dia 8 de outubro de 

1922. Pavilhão de Festas. Exposição Internacional comemorativa do 

Centenário da Independência do Brasil. 

Mas quem são eles? 

Em entrevista a “O Jornal“, às vésperas da abertura deste 

Congresso, seu presidente, Fernando Magalhães, já contabilizava a 

participação no evento, antes mesmo de seu início, afirmando que: 

 

A ele aderiram todas as faculdades de medicina 

do país, cada qual enviando seus representantes - 

os ilustres professores vão conhecer a opinião dos 

médicos práticos sobre o ensino e sua deficiência. 

Comparecerão também 26 associações médicas do 

Brasil.
20

.  

 

Ao todo, mais de cem médicos estiveram presentes durante os dias 

em que se desenvolveu o evento. Nem todos exerceram papel relevante 

para as questões que orientaram a organização deste trabalho. Para 

podermos lidar com os dados biográficos e o conteúdo dos 

pronunciamentos, decidimos analisar um número mais restrito de médicos, 

estabelecendo um critério de seleção associado a um padrão ideal de 

participação.  

Durante a organização e a realização do evento, houve três formas 

distintas de atuação.  

A primeira forma é representada pelos que organizaram o 

Congresso, seja integrando a comissão executiva, seja compondo as mesas 

que dirigiram os trabalhos em cada uma das cinco seções oficiais
21

. 
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 “O Jornal”, 9/9/1922. 
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 As seções foram as seguintes: Ensino Médico, Prática Profissional, Medicina Social, 

Saúde Pública e Assistência Médica.  

Denominaremos esta primeira instância de organizativa.  

A segunda é evidenciada pelos médicos que apresentaram 

relatórios oficiais ou livres, proferiram discursos oficiais e apresentaram 

moções, algumas aprovadas por unanimidade e outras apenas apoiadas 

pelo Congresso. Além disso, havia os que emitiram sua opinião nos 

debates que se seguiram à apresentação de cada relatório. Denominaremos 

esta segunda instância de participativa.  

A terceira forma de atuação integra o universo da representação 

corporativa. Alguns médicos estiveram presentes ao evento como 

representantes oficiais de várias sociedades médicas, faculdades de 

medicina e governos estaduais. Denominaremos esta terceira instância de 

representativa. 

Se excluirmos os profissionais que atuaram apenas na última 

instância e incluirmos aqueles que desempenharam papel relevante, 

simultaneamente, nas duas primeiras, chegaremos a quarenta (40) nomes.  

Este critério excluiu de nossa análise algumas das figuras mais 

proeminentes na área da Saúde em 1922 e outros que tiveram atuação 

destacada no evento: Carlos Chagas, Alfredo Ferreira Magalhães e 

Pacífico Pereira no primeiro caso; Custódio Fernandes e Leonel Gonzaga, 

no segundo. 

Carlos Chagas, apesar de apenas presidir a seção de Saúde Pública 

no Congresso, dirigia o Instituto Oswaldo Cruz e o Departamento 

Nacional de Saúde Pública: era a figura mais proeminente do cenário 

político em termos de saúde. Alfredo Ferreira Magalhães representou as 

Faculdades de Medicina do Brasil. Pacífico Pereira, agraciado com o título 

de Praeceptor Brasiliae em moção aprovada por unanimidade, por sua 

longa e profícua carreira, era o participante mais idoso do Congresso. 

Custódio Fernandes e Leonel Gonzaga, foram respectivamente o tesoureiro 

e vice-presidente do evento. 

Nossa análise estaria incompleta, prejudicada até, se não 

considerássemos a participação deles no Congresso. Desta forma, nossa 

seleção estendeu-se a 45 nomes. 

Decidimos realizar um levantamento biográfico para podermos 

tecer algumas considerações sobre os atores que selecionamos. No 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 

 

25 

levantamento organizado
22

, procuramos identificar a faixa etária, a 

experiência profissional e a vida associativa de cada um dos quarenta e 

cinco médicos.  

Quanto à faixa etária, fizemos uso das teses de doutorado que, 

naquela época, eram antecedidas por alguns dados pessoais do candidato, 

como o ano de nascimento. Deduzindo, do ano em que se realizou o 

Congresso, o ano de nascimento e o de doutoramento, tivemos condições 

de saber a idade e o tempo de formado da maioria dos profissionais. 

Quanto à experiência profissional e aos espaços de inserção, nos 

valemos sobretudo dos arquivos da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Academia Nacional de Medicina, sediada na mesma cidade, 

onde muitos congressistas exerceram suas atividades docentes ou 

associativas. Entrevistamos, ainda, três médicos que, apesar de não terem 

participado do Congresso, foram contemporâneos de alguns de seus 

integrantes. Além disso, recuperamos outros dados biográficos em mais de 

cinqüenta diferentes fontes, como catálogos, dicionários, livros, artigos de 

revistas e jornais da imprensa médica e leiga. 

Em termos de faixa etária, temos o seguinte quadro:  

 

ANOS DE IDADE  TOTAL  PERCENTUAL  

até 30  6 13 % 

de 31 a 40  13 29 % 

de 41 a 50  13 29 % 

de 51 a 60 9 20 % 

mais de 61 2 4% 

sem informação 2 4% 

TOTAL 45 100% 

 

                                                           
22

 O Levantamento Biográfico dos 45 relatores que participaram da instância organizativa 

e apresentaram relatórios, discursos ou moções, bem como a relação dos arquivos e 

documentos utilizados, encontra-se em volume anexo. 

Os números nos mostram que a maioria dos congressistas 

analisados tinha entre 31 e 50 anos de idade: encontrava-se no auge da 

vitalidade profissional.  

Relacionando o ano em que os quarenta e cinco médicos 

concluíram o curso de graduação com o ano em que foi realizado o 

Congresso Nacional dos Práticos (1922), compomos o seguinte quadro:  

 

ANOS DE FORMADO  TOTAL   PERCENTUAL  

até 10 anos  11 24 % 

de 11 a 20 anos  16 36 % 

de 21 a 30 anos  8 18 % 

de 31 a 40 anos  8 18 % 

com mais de 41 anos  1 2 % 

sem informação 1 2 % 

TOTAL  45 100 % 

 

Os números nos mostram que a maioria dos congressistas tinha 

entre onze e trinta anos de formada. 

Estes dois quadros demonstram que no Congresso Nacional dos 

Práticos se reuniram majoritariamente médicos com significativa 

experiência profissional e inserção no mercado de trabalho: já haviam 

ultrapassado o período dos dez primeiros anos necessários à formação de 

clientela. 

Em termos de envolvimento associativo, configura-se o seguinte 

quadro: 

 

ASSOCIAÇÃO  N. º  % 

SMC   17 38% 

ANM    09 20% 

DUPLA MILITÂNCIA  15 33% 

NÃO MILITANTES  04 09% 

TOTAL 45 100% 
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Hipoteticamente, a Sociedade de Medicina e Cirurgia, por ter sido 

a organizadora do evento, deveria dominá-lo em termos de número de 

participantes. Uma observação mais detida dos dados retifica essa 

hipótese. Dos quarenta e cinco médicos mais atuantes, apenas dezessete 

pertenciam exclusivamente a esta sociedade. O fato de pertencer 

exclusivamente à Academia Nacional de Medicina não impediu que cerca 

de 20% dos relatores assumissem postos de poder e decisão no Congresso. 

Contrariando uma crença corrente, muitos médicos participavam 

simultaneamente das duas sociedades. Não havia antagonismo na dupla 

militância. Os interesses em jogo naquela oportunidade, por outro lado, 

pareciam inibir incompatibilidades interassociativas. Além disso, integrar 

instâncias representativas da categoria, com viés científico e acadêmico, 

representava uma estratégia preferencial de obtenção de prestígio junto à 

clientela e de reconhecimento entre pares.  

Excluindo o consultório particular, havia duas modalidades de 

atuação profissional dos médicos, nos anos vinte. Por um lado, eles 

poderiam integrar alguma instância de pesquisa, decisão e/ou 

implementação de serviços de medicina preventiva no Departamento 

Nacional de Saúde Pública, no Instituto Oswaldo Cruz ou em qualquer 

Liga de combate a alguma doença contagiosa, voltada para a educação 

higiênica e a medicina preventiva. Por outro lado, eles poderiam dirigir 

e/ou clinicar na Santa Casa de Misericórdia, nas Policlínicas ou nas 

instituições públicas, filantrópicas e mutualistas que existiam naquela 

época, voltadas para a medicina curativa. 

Relacionando o envolvimento dos quarenta e cinco médicos 

selecionados no interior das instâncias de organização e implementação de 

serviços de saúde pública e de assistência médica às coletividades, 

configurar-se-á o seguinte quadro:  

 

AÇÃO COLETIVA  N . º  % 

SAÚDE PÚBLICA  11 24% 

ASSISTÊNCIA MÉDICA   7 16% 

DUPLA MILITÂNCIA   22 49% 

SEM MILITÂNCIA  05 11% 

TOTAL 45 100% 

 

Observando o quadro anterior, podemos concluir que a maioria dos 

médicos atuava simultaneamente em instituições de medicina preventiva e 

curativa. Cabe salientar ainda que muitas instituições de saúde pública, de 

cunho preventivista, incluíam em seu programa de ação iniciativas de 

caráter curativo. A recíproca também era verdadeira. Muitas instituições 

curativas não abdicavam da face higienizadora. O quadro acima nos 

mostra, sobretudo, que um reduzido número de médicos dedicava-se 

exclusivamente ao consultório particular. A maioria dos relatores 

selecionados integrava esferas de decisão de políticas públicas e 

participava dos programas de assistência às coletividades implementadas 

tanto pelo Estado quanto por instituições filantrópicas ou mutualistas. Este 

fato não era contraditório com a presença do mesmo profissional em seu 

consultório particular, em moldes liberais. Atuar nas esferas política e 

pública de saúde e higiene era uma das estratégias possíveis para angariar 

prestígio, reconhecimento e consequentemente, clientela para o consultório 

privado. 

Passemos agora a examinar o perfil biográfico e profissional dos 

integrantes da comissão executiva, nomeada em 1918, pela Sociedade de 

Medicina e Cirurgia, para dirigir, organizar o programa e festejos, presidir 

o Congresso, designar os temas, nomear as mesas das comissões e 

designar os relatórios oficiais
23

. Um olhar mais detido sobre estas nove 

carreiras profissionais pode facilitar nossa compreensão da singularidade 

do evento.  

O regulamento do Congresso estabelecia que a comissão executiva 

exerceria uma autoridade superior na organização do evento. Seus nove 

integrantes ocupavam cargos na direção da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia. Este fato, por si só, não lhes conferia identidade profissional 

plena, pois seus projetos profissionais e sua inserção no mercado de 

trabalho parecem ser distintos. Foram eles: Fernando Magalhães, Miguel 

Ozorio de Almeida, Leonel Gonzaga, Arnaldo de Moraes, Theophilo de 

                                                           
23

 Regulamento do Congresso, artigo 7, Medicamenta, pág. 14, cf. nota 1. 
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Almeida Torres, Joaquim Motta, Bonifácio Costa, Custódio Fernandes e 

Oscar Silva Araújo. 

Os profissionais incumbidos de tamanha responsabilidade na 

organização do evento serão os primeiros a ganhar vida na análise que se 

segue. Pretendemos, com isso, construir subsídios que possibilitem a 

compreensão das intenções e interesses que estavam em jogo.  

O obstetra e ginecologista Fernando Magalhães
24

, (44 anos, 23 de 

profissão), presidia, em 1922, três instâncias representativas da categoria: 

o Congresso Nacional dos Práticos, a Sociedade de Medicina e Cirurgia e 

a “Seção de Medicina Especializada” da Academia Nacional de Medicina. 

Além disso, era professor catedrático de Clínica Obstétrica da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro e dirigia o Hospital Pró-Matre e a 

Maternidade do Rio de Janeiro. 

O fisiologista Miguel Ozorio de Almeida
25

, (32 anos, 11 de 

profissão) foi um dos dois vice-presidentes do Congresso Nacional dos 

Práticos. Apesar de jovem, já ocupava, também, a vice-presidência da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia. Sua carreira profissional desenvolveu-

se no Instituto Oswaldo Cruz, onde dirigiu o laboratório de fisiologia, a 

convite de Carlos Chagas.  

O pediatra Leonel Gonzaga
26

 (37 anos, 13 de formado) foi o outro 

vice-presidente do Congresso. Trabalhou na 7ª Enfermaria da Santa Casa 

de Misericórdia, sob a direção de Miguel Couto, que o influenciou 

fortemente na opção pela especialidade. Na época, apesar de jovem, já 

desempenhava a função de secretário geral da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia. Além disso, exercia o magistério como catedrático interino de 

Clínica Pediátrica e Higiene Infantil, na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. 

Arnaldo de Moraes
27

 (29 anos, 7 anos de formado) era outro 

ginecologista. Ele foi secretário geral do Congresso e da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia. Anos depois, tornou-se livre-docente de Clínica 

                                                           
24

 Levantamento Biográfico, pág. 45-47, em anexo. 
25

 Levantamento Biográfico, pág. 79, em anexo. 
26

 Levantamento Biográfico, pág. 35-36, em anexo. 
27

 Levantamento Biográfico, pág. 54-55, em anexo. 

Obstétrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

O tisiólogo Theophilo de Almeida Torres
28

 (59 anos, 36 de 

formado) foi o primeiro secretário deste evento, segundo secretário da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia e titular da “Sessão de Medicina 

Especializada” da Academia Nacional de Medicina. Em 1922, exercia o 

cargo de inspetor da Fiscalização do Exercício da Medicina do 

Departamento Nacional de Saúde Pública. Além disso, dirigia o periódico 

“Medicamenta – Revista de Therapeutica e Pharmacologia” que fez a 

cobertura do Congresso Nacional dos Práticos.  

O dermatologista Joaquim Motta
29

 (28 anos, 5 anos de formado) 

era o mais jovem integrante da comissão executiva, ocupando a segunda 

secretaria. Na Sociedade de Medicina e Cirurgia, exercia o cargo de 

primeiro secretário. Durante sua formação, fez um curso de microbiologia 

e parasitologia no Instituto Oswaldo Cruz. Sua vida profissional, 

entretanto, voltou-se para a dermatologia e a sifiligrafia. Chefiava a 

Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, dirigido por Carlos Chagas. 

Bonifácio Costa
30

 (32 anos, 9 de formado), apesar de jovem, ocupava a 

terceira secretaria do evento e a direção da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia. O cirurgião Custódio Fernandes
31

 (43 anos, 19 de formado) 

exerceu o cargo de tesoureiro deste Congresso e da Sociedade de Medicina 

e Cirurgia. O orador oficial era o dermatologista Oscar da Silva Araújo
32

 

(36 anos, 12 de formado). Apesar de relativamente jovem, era vice-

presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia e titular da Academia 

Nacional de Medicina. 

A partir destes dados, configura-se o seguinte quadro: 

 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  E X E C U T I V A  

N O M E S  A S S O C I A Ç Ã O  F  S P  A M  F  I  E  

                                                           
28

 Levantamento Biográfico, pág. 10-11, em anexo. 
29

 Levantamento Biográfico, pág. 61-62, em anexo. 
30

 Levantamento Biográfico, pág. 18, em anexo. 
31

 Levantamento Biográfico, pág. 29, em anexo. 
32

 Levantamento Biográfico, pág. 85, em anexo. 
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Fernando Magalhães SMC ANM F  AM 23 44 O 

Miguel O. Almeida SMC   SP  11 32 F 

Leonel Gonzaga SMC  F  AM 13 33 P 

Arnaldo de Moraes SMC     7 29 O 

Theophilo Torres SMC ANM  SP  36 59 T 

Joaquim Motta  SMC   SP  5 28 D 

Bonifácio Costa  SMC     9 32 S

I 

Custódio Fernandes SMC     19 49 C 

Oscar Silva Araújo SMC ANM    12 36 D 

 

SMC = Membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia – ANM = 

Membro da Academia Nacional de Medicina – F = Professor da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro – SP = Integrante de 

alguma instância de Saúde Pública – AM = Integrante de alguma 

instância de assistência médica às coletividades – F = Anos de 

Formado, em 1922 – I = Idade em 1922 – E = Especialidade - O: 

obstetrícia; F: fisiologia; P: pediatria; T: tisiologia; D: dermatologia; 

C: cirurgia; SI: sem informação. 

Este quadro nos permite tecer alguns comentários sobre a comissão 

executiva do Congresso Nacional dos Práticos.  

Primeiramente, nota-se que Carlos Chagas, diretor do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, e Miguel Couto, presidente da 

Academia Nacional de Medicina, não faziam parte dela. Tinham, porém, 

seus representantes: Miguel Ozorio de Almeida, Theophilo Torres e 

Joaquim Motta eram ligados a Carlos Chagas e Leonel Gonzaga a Miguel 

Couto. 

Quanto a sua composição, um leque de especialidades estavam 

contempladas: obstetrícia, ginecologia, dermatologia, pediatria, fisiologia, 

tisiologia e cirurgia.  

Outro dado interessante é a presença de membros da Academia 

Nacional de Medicina. Como já mencionamos anteriormente, a Sociedade 

de Medicina e Cirurgia foi a instituição que se responsabilizou pela 

organização do evento. Isto não impediu que membros que militavam nas 

duas associações participassem até mesmo de sua comissão executiva, 

como Fernando Magalhães, Theophilo de Almeida Torres e Oscar Silva 

Araújo.  

Como vemos, a comissão executiva era integrada por 

representantes da elite médica profissional, que se organizava em torno das 

duas mais importantes associações corporativas e da Faculdade de 

Medicina e dos expoentes do poder público vinculados à saúde pública e 

ao controle do exercício da profissão.  

Estes dados, tanto sobre os quarenta e cinco atores, quanto sobre os 

nove integrantes da comissão executiva, nos oferecem a oportunidade de 

tecer dois comentários de ordem metodológica e conceitual.  

Gostaríamos, primeiramente, de ressaltar que não é nosso intuito 

relacionar, apressadamente, o maior ou menor grau de inserção de um 

profissional no mercado de trabalho e nas esferas de poder público e 

associativo com o seu pronunciamento naquele evento. O discurso, 

integrante da superestrutura, não é, para nós, um reflexo da infra-estrutura. 

Neste sentido, os médicos não são meros agentes da burguesia. Sem 

perder de vista que, de maneira geral, o que se estava processando no 

Brasil era uma reordenação da ordem burguesa, os médicos presentes
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naquele evento divergiam quanto aos caminhos a trilhar nesta empreitada, 

em relação à saúde e à assistência médica. A preocupação deles era 

preservar, ou até mesmo ampliar, o prestígio social e o poder econômico 

que detinham, se essa modificação se operasse.  

Tendo isto em mente, nosso objetivo, ao analisar as palavras dos 

relatores, será o de estabelecer vínculos possíveis com o processo histórico 

em que foram pronunciadas e com a trajetória profissional de quem as 

proferiu. Pretendemos, dessa forma, identificar intenções. Interesses 

particulares, corporativos e estatais interagiram durante o Congresso, 

formando um calidoscópio particular, de limitadas opções.  

O segundo comentário é que, ao nos referirmos aos médicos 

reunidos neste evento, pretendemos utilizar o conceito de elite, com um 

sentido que consideramos pertinente ressaltar desde já. 

Elite, no uso corrente da língua, significa um grupo de pessoas que, 

numa sociedade qualquer, ocupa posições eminentes. Mais 

especificamente, designa um grupo de pessoas eminentes num 

determinado campo. No nosso caso, as pessoas eminentes desempenham 

papel de destaque na saúde pública, na assistência médica e nas instâncias 

representativas da categoria médica. 

O conceito elite, como instrumento analítico, foi popularizado por 

Pareto (1935). Segundo este autor, a elite seria composta pelas pessoas que 

apresentassem os mais altos índices em seu ramo de atividade e que 

integrassem o estrato superior da sociedade. Sua concepção identificava os 

integrantes da elite como aqueles que conseguiam ocupar postos de 

direção no Estado. Na sua opinião, existiria a elite governante e a não 

governante. 

Muitos dos quarenta e cinco relatores ocuparam cargos de destaque 

na organização dos serviços de saúde pública e assistência médica às 

coletividades. Todos, como veremos ao longo do trabalho, pretendiam 

intervir com sua palavra, intenção e gestos nos rumos que este processo 

iria assumir.  

Lasswell & outros (1952) ampliaram o significado deste conceito. 

Para eles, os componentes da elite seriam as pessoas que dispõem de maior 

acesso aos valores e ao seu controle e ocupam as mais altas posições numa 

determinada sociedade. O número de elites seria, assim, tão grande quanto 

o de valores. Além da elite de poder, ou elite política, existiriam as elites 

de riqueza, respeitabilidade e conhecimentos. A expressão „elite médica‟, 

neste sentido, poderia ser aplicada aos quarenta e cinco relatores em 

questão, sobretudo pela fatia significativa de poder político, associativo e 

científico que, de forma combinada, exerciam na área da saúde na década 

de 1920. 

Não é nosso intuito neste trabalho desenvolver uma reflexão de 

caráter teórico sobre o significado sociológico do conceito elite. Ele, no 

entanto, será adotado neste trabalho seguindo as referências mencionadas 

acima.  

Esforço semelhante foi empreendido por Weiss (1988). Em estudo 

pioneiro e inovador, Weiss(1988) analisa o perfil profissional de, prati-

camente, 400 médicos da Academia Nacional de Medicina de Paris, no 

final do século passado e no início do século XX e conclui que eles 

compunham a elite médica francesa, pois obtiveram êxito profissional 

apesar de não terem sido, necessariamente, os melhores médicos da França 

em seu tempo.  

Os dados biográficos indicam que o Congresso Nacional dos 

Práticos reuniu médicos com larga experiência profissional, significativo 

reconhecimento público, que ocupavam cargos de direção na área da saúde 

pública e da assistência médica pública e filantrópica. Reuniu profissionais 

de renome e expressiva influência nas decisões da área da política de 

saúde. Alguns já exerciam funções públicas, outros as almejavam. Alguns 

tinham um perfil mais clínico, enquanto outros se preocupavam com as 

medidas higiênicas de longo alcance. Muitos se achavam porta-vozes da 

opinião da categoria, determinando o que ela deveria fazer naquele 

contexto.  

Frases iniciadas com “cabe ao médico”, “ao médico compete”, “o 

médico deve” revelam o tom presente em muitos pronunciamentos. Jovens 

ou experientes, clínicos ou higienistas, cirurgiões ou dermatologistas: 

todos pretendiam interferir na crise pela qual admitiam que a profissão 

estava passando, indicando para o conjunto da categoria os caminhos 

certos a seguir. Havia ainda os que demonstravam a mesma intenção, 
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voltando sua atenção para o Estado. Frases iniciadas com as expressões 

“os governos têm ou devem fazer...” ou “ao governante cabe...” revelam o 

outro interlocutor preferencial selecionado pela elite médica reunida no 

Congresso dos Práticos: o governo e seus representantes.  

À luz dos conceitos que acabamos de expor, denominamos este 

conjunto de profissionais de elite.  

Cabe ressaltar que não consideramos essa elite desarticulada, nem 

do contexto histórico em que se encontrava, nem do processo de trabalho 

em que se inseria. Seu vínculo orgânico com as classes dominantes não 

será objeto de nossas preocupações porque, além de nos parecer óbvio, não 

nos serve para identificar a diversidade de projetos e de estratégias 

idealizadas para preservar o poder e o status do médico no mercado de 

trabalho e de prestígio.  
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CAPÍTULO III 

A TEMÁTICA: OS INTERESSES PROFISSIONAIS 

 

Aí estão eles! Médicos reunidos para um Congresso
33

. 

Este fato, em si, representa algo novo na história da profissão 

médica no Brasil? Em princípio, não!  

Desde 1888, a Sociedade de Medicina e Cirurgia vinha 

organizando reuniões como esta, no Rio de Janeiro (1888 / 1889 / 1900 / 

1903 / 1918 ), em Salvador (1890), em São Paulo (1907) e em Belo 

Horizonte (1912). 

O que diferenciou o Congresso Nacional dos Práticos dos 

anteriores? Que peculiaridade justifica que o transformemos em fonte 

preferencial para a análise que será desenvolvida neste trabalho? 

Lendo e analisando os Anais do primeiro Congresso Médico 

(1888), podemos observar que a asma, a catarata, o cálculo vesical, a 

“influência do impaludismo como causa de aborto e parto prematuro” 

foram algumas das memórias apresentadas. Temas controversos que 

geravam polêmica científica entre professores e pesquisadores. Júlio de 

Moura, orador oficial daquele certame, inicia seu discurso de abertura 

afirmando que:  

 

Animada não sei por que inesperado impulso de 

vitalidade
34

, a classe médica brasileira aqui 

representada, resolveu levar por diante a idéia de 

um Congresso de Medicina e Cirurgia, à imitação 

daquilo que fazem outros países e de longa data, as 

grandes ilustrações do estrangeiro.
35

 

 

Na capital do Império, a elite médica brasileira, no final do século 
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 Cf. nota 1. 
34

 Grifamos, nas citações, algumas expressões para posterior análise. Daqui por diante, 

serão sempre assinaladas com itálico. 
35

 “Primeiro Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro”. Rio de 

Janeiro, Imprensa Nacional, 1889.  

XIX, pretendia se equiparar às grandes ilustrações do estrangeiro. O 

impulso de vitalidade não nos parece assim tão inesperado. A Sociedade 

de Medicina e Cirurgia, no final do século XIX e início do século XX, 

passou a promover e organizar estes fóruns, onde os médicos, nas palavras 

de Júlio de Moura, teriam condições de aparecer perante o mundo como 

homens de ciência 
36

. Em geral, a preocupação central dos participantes 

destes eventos era demonstrar conhecimento sobre algum tema clínico 

e/ou científico. Os Congressos serviam, sobretudo, para que alguns 

médicos de renome tivessem a oportunidade de discorrer sobre certo 

assunto de seu domínio e interesse. Com isso, seu prestígio junto aos 

colegas e à clientela teria mais uma oportunidade de tornar-se mais vívido. 

Aos poucos, estes Congressos – promovidos pela Sociedade de 

Medicina e Cirurgia – passaram a se transformar em um espaço 

privilegiado para o debate das estratégias – encetadas pelos poderes 

públicos – de profilaxia, prevenção e combate das doenças infecto-

contagiosas que se disseminavam no meio rural e nas grandes cidades 

brasileiras. No segundo Congresso, por exemplo, o “assunto para 

discussão” da assembléia geral era: “Quais os meios mais vantajosos para 

prevenir o aparecimento ou atenuar a intensidade das epidemias que, 

durante a estação calmosa, se desenvolvem freqüentemente no Rio de 

Janeiro e em outros pontos do Brasil?” Os temas essencialmente clínicos 

começavam a disputar espaço com os vinculados à saúde pública, na pauta 

dos debates destes eventos. 

Nosso objetivo, neste capítulo, não é fazer uma análise exaustiva 

dos congressos médicos que antecederam o Congresso Nacional dos 

Práticos (1922). Nosso intuito é tão-somente identificar, desde logo, uma 

diferença que consideramos significativa entre o Congresso realizado no 

início dos anos 20 e os que o antecederam: a temática em debate. Este 

aspecto atribui ao Congresso Nacional dos Práticos (1922) sua 

especificidade e justifica a escolha deste evento como fonte preferencial de 

análise neste trabalho.  
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 Pronunciamento de Júlio de Moura por ocasião da abertura do Primeiro Congresso de 

Medicina e Cirurgia, cf. nota 35.  
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Oscar Silva Araújo, orador oficial do Congresso Nacional dos 

Práticos(1922), compara este evento com os que o antecederam, 

afirmando: 

 

Os Congressos efetuados foram, direi, quase 

exclusivamente teóricos: discutiram-se os grandes 

problemas médicos, as questões controversas da 

ciência, exibiram-se doenças raras, aspectos 

bizarros de entidades mórbidas e cuidou-se 

incidentalmente de Higiene e Assistência Pública. 

O Congresso dos Práticos tem programa mais 

eficiente. Visando as necessidades mais diretas do 

país e do povo, estudará ele as questões de 

assistência pública, higiene, saneamento, medicina 

social, prática profissional e ensino médico. 
37

 

 

Fernando de Magalhães, presidente do Congresso Nacional dos 

Práticos e da Sociedade de Medicina e Cirurgia, em entrevista a “O 

Jornal”, justificou a participação desta entidade na organização do evento, 

afirmando:  

 

Antes de tudo, porque a Academia Nacional de 

Medicina resolvera, há dois anos, comemorar o 

Centenário com um Congresso Americano de 

Medicina e, como a iniciativa dos Congressos 

coube à Sociedade de Medicina e Cirurgia desde 

1885, não lhe foi possível fugir à tradição. Assim, 

tendo de promover um Congresso de Medicina, 

não o podendo fazer de medicina clínica, fê-lo de 

medicina política.
38
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 Oscar Silva Araújo. Discurso do Orador Oficial na Sessão de Abertura do Congresso 

Nacional dos Práticos, in “Actas e Trabalhos”, pág. 17, cf. nota 4. 
38

 Entrevista de Fernando Magalhães a “O Jornal”, 9/9/1922.  

A Sociedade de Medicina e Cirurgia começou a organizar este 

congresso em 1918: nomeou uma comissão executiva e divulgou um 

regulamento que determinava o seguinte:  

 

obedecendo ao programa, [a comissão executiva] 

só aceitará trabalhos que digam respeito ao 

exercício e ao ensino da medicina. Os médicos 

poderão apresentar, ainda, a título de informação 

pessoal, fatos de sua vida profissional, 

pormenorizando o que for de interesse e de 

vantagem para a organização estatística.
39

  

 

No primeiro caso, seriam temas oficiais; no segundo, temas livres. 

O Congresso Nacional dos Práticos assume sua especificidade, sua 

peculiaridade, em relação aos Congressos médicos anteriores, porque, 

nele, os interesses profissionais tornaram-se a preocupação central dos 

debates. Pela primeira vez na História da Medicina, a comissão 

responsável pela organização de um congresso médico assumiu esta 

intenção de forma pública e oficial: só os trabalhos que dissessem 

“respeito ao exercício e ao ensino da medicina” seriam aceitos. 

Imbuída desse propósito, a comissão executiva definiu cinco seções 

oficiais, a saber: Assistência Pública, Saúde Pública, Medicina Social, 

Prática Profissional e Ensino Médico
40

. Também nomeou três 

profissionais (presidente, vice-presidente e secretário geral) que 

comporiam uma mesa de direção de cada seção oficial
41

. A autonomia dos 

integrantes destas mesas era relativa, já que o regulamento determinava 

que os relatórios oficiais e seus respectivos relatores seriam designados 

pela comissão executiva
42

.  

Além dos temas oficiais, estavam previstos os temas livres, que se 

                                                           
39

 Regulamento do Congresso Nacional dos Práticos, art. 1°, in Medicamenta, pág. 14. Cf. 

nota 1. 
40

 Idem, art. 5. 
41

 Idem, art. 8. 
42

 Idem, art. 7 e 9. 
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poderiam enquadrar em um dos temas oficiais, configurando-se o quadro 

abaixo:  

 

Tema Oficial  Livre Total % 

Medicina Social 15 4 19 30,2 

Saúde Pública 7 6 13 20,6 

Prática Profissional 8 5 13 20,6 

Ensino Médico  5 5 10 15,9  

Assistência Médica 5 3 8 12,7 

Total 40 23 63 100 

 

Analisaremos a seguir, sem nos determos em minúcias, a 

especificidade dos relatórios e o perfil biográfico dos integrantes das 

mesas que coordenaram cada uma das seções oficiais. Compreender esta 

singularidade é parte do processo de entendimento do sentido e significado 

deste evento.  

Foram apresentados cinco relatórios sobre Assistência Médica que 

tinham como objeto central analisar os limites e o caráter da intervenção 

do Estado e das instituições prestadoras de serviços de assistência médica 

às coletividades
43

 . 

Em entrevista a “O Jornal”, às vésperas da abertura do Congresso, 

Fernando Magalhães resumiu o conteúdo dos relatórios sobre este tema 

afirmando que uma de suas preocupações centrais seria:  

 

                                                           
43

 Ao todo, foram designados cinco relatórios oficiais integrantes desta seção, a saber: 

a) A verdadeira organização hospitalar e sua estrutura administrativa. Autonomia dos 

Hospitais. Médicos e Enfermeiros. O Hospital como meio de instrução prática, por 

Irineu Malagueta; 

b) O abuso da hospitalização gratuita. A verificação da indigência. As tarifas 

hospitalares módicas , por Miguel Couto; 

c) As cooperativas clínicas, seus malefícios para médicos e doentes, por Eduardo 

Meirelles; 

d) A assistência hospitalar é um dever das municipalidades, por Luiz Barbosa; 

e) Assistência pública e assistência privada. Relações e regulamentações, por Moncorvo 

Filho. 

A questão da assistência hospitalar, como deve 

ser instalada e executada. (...) A maneira pela qual 

se desperdiça aqui a caridade nosocomial, 

favorecendo-se os que dela não precisam e 

deixando de lado, embora involuntariamente, os 

que tanto necessitam (...).
44

 

 

O presidente da comissão que coordenou os relatórios deste tema 

oficial foi Luiz Barbosa
45

, o mesmo que, como diretor do Departamento de 

Higiene e Assistência Pública, promovera, no ano anterior, uma reforma 

na área da assistência médica na capital da República. Este pediatra (52 

anos de idade, 31 de formado) era, também, diretor da Policlínica Geral de 

Botafogo, instituição privada prestadora de assistência médica.  

A interlocução do Congresso com os representantes do poder 

público não se fez, apenas, com o convite a personalidades para 

participarem da sessão solene de abertura. Luiz Barbosa, um dos principais 

responsáveis pela implementação de políticas públicas na área da 

assistência médica, estava presente e atuante. Além de coordenar esta 

mesa, participou dos debates durante a apresentação de dois relatórios que 

tratavam da mesma questão, apresentou um relatório oficial e ainda propôs 

uma moção que foi apoiada pelo Congresso .  

O Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

promulgado em 1920, fomentava a ampliação do mercado de trabalho do 

médico, forçando-o a competir com outros profissionais de saúde. Os sete 

relatórios oficiais relativos à Saúde Pública buscavam definir o papel do 

médico, do farmacêutico e da visitadora na organização, administração e 

implementação das políticas sanitárias
46

: o mercado que se abria carecia de 

                                                           
44

 Entrevista de Fernando Magalhães a “O Jornal”, 9/9/22. 
45

 Levantamento Biográfico, pág. 16-17, em anexo. 
46

 Os relatórios que compunham esta seção oficial eram os seguintes:  

a) O médico perante a legislação sanitária, por Leitão da Cunha; 

b) A manipulação dos medicamentos e o exercício leigo da farmácia, por Silva Araújo e 

Rodolfo Albino (farmacêuticos); 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 34 

regulamentação. A delimitação de esferas determinadas no mercado de 

trabalho para cada um destes profissionais, o potencial assalariamento e a 

decorrente ameaça à perda de autonomia técnica compunham o leque de 

interesses que mobilizaram as reuniões sobre este tema. No momento em 

que o Estado intervinha, de forma cada vez mais incisiva, na educação 

sanitária e na prevenção de doenças contagiosas, a ordenação do mercado 

de trabalho médico mobilizava as opiniões. 

Na mesma entrevista publicada em “O Jornal” às vésperas da 

abertura do Congresso, Fernando Magalhães afirmou que “a situação do 

médico perante a legislação sanitária, o quanto pode ele concorrer para 

auxiliar a saúde pública, na administração e na propaganda” eram 

“assuntos a que atribuía o maior valor”
47

.  

Carlos Chagas, presidente da comissão que coordenou este tema 

oficial, era diretor do Instituto Oswaldo Cruz desde 1917 e também dirigia, 

desde 1920, o Departamento Nacional de Saúde Pública. Aos 43 anos de 

idade e com 19 de formado, já era professor catedrático de Medicina 

Tropical da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e membro titular da 

Academia Nacional de Medicina. 

Se a questão era discutir o lugar do médico, do farmacêutico e da 

visitadora com a ampliação do sistema de saúde pública, nada melhor que 

convidar o principal responsável por sua implementação para presidir os 

trabalhos. Como no caso anterior, o interlocutor preferencial desta questão 

não se encontrava do lado de fora do evento: estava no seu interior. Não 

foi convidado apenas para as sessões de abertura e de encerramento. No 

nosso entender, configurou-se um interesse de mão dupla: a comissão 

executiva fez com que o mais expressivo representante das políticas 

públicas na área da higiene se sentasse à mesa e dirigisse os trabalhos. Este 

                                                                                                                                                 

c) O médico como auxiliar da administração sanitária, por Henrique Autran e Manoel 

Ferreira; 

d) A propaganda do médico no combate às moléstias coletivas, por Carlos Chagas; 

e) Legislação sanitária comparada com deduções, por Gustavo de Sá Lessa; 

f) A instituição das visitadoras nos hospitais, nas usinas, nas escolas e nas prisões, por J. 

Fontenelle.  
47

 Entrevista a “O Jornal”, 9/9/1922. 

também não queria ficar de fora: tinha todo o interesse pessoal e 

profissional nesta atuação. Esta parece ter sido uma característica do 

evento: a interlocução preferencial foi feita com os principais 

representantes das políticas públicas na área da saúde, que foram 

convidados a se sentar à mesa, aceitaram o convite, apresentaram trabalhos 

e intervieram nos debates.  

Os dez relatórios que integram a seção Medicina Social revelam 

em seu título o sentido bélico que os médicos atribuíam a sua prática 

profissional: sete são iniciados pela palavra luta
48

.  

Para concretizar este anseio de lutar, buscavam a ampliação da 

atuação do Estado na área da higiene e da medicina preventiva. 

Consequentemente, seriam criadas esferas próprias, no interior do Estado, 

para o exercício profissional de tisiologistas, dermatologistas e demais 

especialidades vinculadas às doenças infecto-contagiosas, que provocavam 

altos índices de mortalidade no início do século XX. Esferas de atuação na 

profilaxia, prevenção, educação e tratamento dos portadores destas 

moléstias. O mercado de trabalho tendia a se ampliar de forma inédita na 

história da medicina. Esta ampliação poderia levar ao assalariamento do 

médico e à elevação do prestígio do profissional que ocupasse cargos de 

poder na gestão dos serviços. 

Para a direção da organização desta seção oficial foram designados 

dois médicos importantes e influentes, integrados à estrutura estatal na 

área da saúde pública e higiene, coordenada por Carlos Chagas. O 

presidente foi um microbiologista, discípulo de Oswaldo Cruz: Cardoso 

                                                           
48

 Os relatórios que compunham a seção de medicina social eram os seguintes:  

a) O médico e o culto da raça, por Nascimento Gurgel, Castro Barreto e Renato Kehl; 

b) O problema da lepra no Brasil, por Joaquim Motta; 

c) O médico e a questão social, por Carlos Sá; 

d) Luta contra o aborto criminoso, por Oliveira Motta; 

e) Luta contra o alcoolismo, por Belisário Penna; 

f) Luta contra a tuberculose, por Antonio Fontes, Plácido Barbosa e Thibau Júnior; 

g) Luta contra doenças venéreas, por Eduardo Rabello; 

h) Luta contra o analfabetismo, por Aleixo de Vasconcellos; 

i) Luta contra as degenerações nervosas, por Juliano Moreira e Antonio Austragésilo; 

j) Luta contra o câncer, por Fernando Magalhães.  
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Fontes
49

 (43 anos de idade, 16 de formado). Sua vida profissional esteve 

sempre associada ao Instituto, em Manguinhos, presidido por Carlos 

Chagas. O secretário foi o higienista José Paranhos Fontenelle
50

 (37 anos 

de idade, 13 de formado), que trabalhava com Carlos Chagas no Serviço 

de Estatística e Demografia Sanitária do Departamento Nacional de Saúde 

Pública e teve atuação destacada na fundação da Sociedade Brasileira de 

Higiene.  

O tom, no caso dos oito relatórios que integram a seção Prática 

Profissional 
51

, parece ter sido diferente do que caracterizou os anteriores.  

A questão que mobilizava os relatores, nas seções de Assistência 

Médica, de Saúde Pública e de Medicina Social, era analisar os limites e as 

potencialidades da participação do Estado na área da saúde e da assistência 

médica às coletividades.  

Os relatores da seção Prática Profissional tinham duas 

preocupações: uma foi delatar as práticas de cura não aceitas oficialmente, 

pois pertenciam a outras racionalidades; estratégias de criminalização 

foram solicitadas às forças coercitivas do Estado. Outra, foi estabelecer 

normas de conduta e de auto-regulamentação: alguns relatores deixaram 

claro que a ética médica ocupava parte de suas preocupações. A identidade 

profissional foi uma questão muito presente nesta seção.  

O debate sobre a organização de padrões de competitividade entre 

                                                           
49

 Levantamento Biográfico, pág. 19-20, em anexo. 
50

 Levantamento Biográfico, pág. 33-34, em anexo. 
51

Integravam esta seção os seguintes relatórios oficiais: 

a) O médico foro. O médico em juízo. O médico perito. Regulamentação dos Honorários. 

Responsabilidade profissional, por Carlos Seidl; 

b) Liberdade profissional, por Júlio Portocarrero; 

c) A internacionalização do exercício da medicina. A defesa contra os indesejáveis, por 

Aristides Rabello; 

d) O sindicalismo médico, por Felício Torres; 

e) Os delitos contra a ética médica. Os tribunais profissionais, por Oscar Freire e Mário 

Studart; 

f) Assistência ao pauperismo profissional, por Tanner de Abreu 

g) O charlatanismo médico e as medicina absurdas, por Bonifácio Costa e Pereira 

Vianna; 

h) A evolução do segredo médico, por Afrânio Peixoto;  

pares e sobre a relação com lógicas não aceitas pela ciência oficial 

integravam um conjunto de preocupações que visavam, sobretudo, garantir 

o monopólio do exercício da prática da cura para o médico que adotasse 

um comportamento tido como eticamente correto. 

O Presidente desta mesa era o ex-diretor da Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, catedrático de Medicina Legal e membro titular da 

Seção de Medicina Especializada da Academia Nacional de Medicina, 

Ernesto Nascimento Silva (65 anos de idade, 42 de formado)
52

. Sendo 

homem com amplo prestígio nas duas principais instituições acadêmicas 

da época, sua presença na presidência deste tema qualifica o sentido e a 

repercussão que os relatórios poderiam vir a ter. Cabe salientar ainda que 

Nascimento Silva exercia o cargo de Diretor Geral de Instrução Pública do 

Distrito Federal, durante a realização do Congresso Nacional dos Práticos. 

O que estava em discussão, nos quatro relatórios apresentados na 

seção sobre o Ensino Médico
53

, era a qualidade da formação do médico e a 

necessidade, ou não, de se limitar o número de matrículas e de instituições 

universitárias de medicina: dois fatores que interferem diretamente na 

quantidade e no valor da mão-de-obra qualificada disponível no mercado 

de trabalho. 

O presidente desta mesa era Miguel Couto
54

 (60 anos de idade, 37 

de formado), que presidia também, na mesma época, a Academia Nacional 

de Medicina, além de ser catedrático de Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras. 

Sua reputação profissional já detinha reconhecimento no exterior: chegou 

a ser membro honorário ou correspondente de sociedades e academias de 

                                                           
52

 Estas informações foram obtidas nos Arquivos da Academia Nacional de Medicina. 
53

 Integravam esta seção as seguintes comunicações: 

a) A colaboração do prático nas reformas do ensino médico, por Oswaldo de Oliveira; 

b) A desoficialização do ensino causa a decadência profissional, por Fernando 

Magalhães; 

c) A limitação das matrículas nas faculdades médicas, por Arthur Moses e Neves da 

Rocha; 

d) Os cursos nacionais de aperfeiçoamento. Viagens de instrução ao estrangeiro, por 

Henrique Aragão. 
54

 Levantamento Biográfico, pág. 25-26, em anexo. 
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medicina de Buenos Aires, Paris, Colômbia, Havana, Roma, Berlim e 

Lisboa. O vice-presidente da mesa era Miguel Ozorio de Almeida, 

fisiologista que chefiava, a convite de Carlos Chagas, uma seção do 

Instituto Oswaldo Cruz.  

Lendo e analisando, de forma preliminar, o conteúdo destes 

relatórios e o perfil profissional dos integrantes da mesa que coordenou 

esta seção, podemos fazer dois comentários. Por um lado, tanto Miguel 

Couto quanto Ozorio de Almeida ocupavam cargos de poder na 

capacitação profissional de médicos na capital da República. Por outro 

lado, os relatórios que integraram este tema oficial nos permitem deduzir 

que neste Congresso não se tratou de fazer proselitismo intelectual e 

científico. Colaborar com as reformas do Ensino Médico, representava, 

sobretudo, a vontade de transformar o Congresso dos Práticos em um 

fórum de onde saíssem posições, expostas em discussão aberta, que 

viessem a interferir efetivamente nos debates parlamentares.  

Uma observação cuidadosa do conjunto dos relatórios que integram 

os cinco temas oficiais, nos permite concluir que a organização do 

mercado de trabalho, a questão da autonomia técnica e econômica no 

exercício da atividade e o papel do Estado como intermediador de 

interesses coletivos foram alguns dos assuntos que estiveram presentes nas 

palavras, intenções e gestos dos relatores que atuaram neste evento 

singular.  

Em outro trecho da entrevista ao repórter de “O Jornal”, Fernando 

Magalhães afirmou:  

 

Estou certo que, como muita gente, você 

estranhou o nome - „Congresso dos Práticos‟. De 

fato, a designação permitiu, já, confundir a reunião 

com a dos „práticos de farmácia‟; mas o termo, se 

até hoje ainda não foi usado, merece sê-lo, pois 

mesmo a tradução única do francês, bem como o 

vocábulo primitivo, indica adaptação. Prático ou 

„praticien‟ é o mesmo que médico praticante da 

profissão. O Congresso não se chamou dos clínicos 

- por que a clínica quer dizer leito do doente, e o 

fim do nosso certâmen é discutir apenas a medicina 

social e não a medicina clínica. (....) Os problemas 

clínicos são diariamente estudados em livros e 

revistas, ao passo que os assuntos médico-sociais 

não o são.
55

 

 

Assim, nem quando o Congresso Nacional dos Práticos foi 

idealizado, em 1918, nem na estrutura que o evento assumiu quando se 

realizou, em 1922, os problemas clínicos e as questões controversas da 

ciência em torno das melhores terapêuticas para doenças incuráveis 

encontraram espaço privilegiado.  

A escolha dos Anais do Congresso Nacional dos Práticos como 

fonte principal de análise neste trabalho se justifica pelo fato de suas 619 

(seiscentas e dezenove) páginas traduzirem boa parte dos embates e 

controvérsias profissionais presentes no seio da elite médica, durante a 

Primeira República no Brasil. Soma-se a isso o fato de esta fonte 

documental ainda não ter sido objeto central de nenhuma tese ou trabalho 

acadêmico. Gadelha (1982) resgata alguns de seus debates para analisar as 

mudanças institucionais e as transformações da prática médica de 1920 a 

1937. Ele não empreende, entretanto, um exame exaustivo desta fonte 

documental.  

Com esta opção, o Congresso Nacional dos Práticos sai da 

penumbra em que encontrava para adquirir, ao mesmo tempo, um estatuto 

de documento e de monumento, no sentido que Le Goff (1983) atribui a 

estes termos. Documento, pois representa um testemunho histórico de uma 

situação vivida pela elite médica, suas divergências internas, seus embates 

para a manutenção dos interesses profissionais. Monumento, pois faz 

recordar e é um sinal do passado. Apesar de evidenciadas em 1922, muitas 

das polêmicas expostas nos Anais do Congresso Nacional dos Práticos 

continuam promovendo hoje intensa controvérsia.  

Esta fonte não será encarada por nós como uma prova objetiva e 

                                                           
55

 “O Jornal”, 9/9/1922. 
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intencional desses interesses, como nos propõe a tradição positivista. 

Tampouco pretendemos quantificar evidências que comporiam uma 

suposta prova inquestionável da verdade que tal fonte carregaria. Lendo-a 

e analisando-a, pretendemos estabelecer uma crítica histórica que 

contextualize o documento e dê sentido e significado ao monumento que 

representa. 

Nosso esforço, ao analisar as palavras dos relatores, consistirá em 

procurar identificar suas intenções. Para tanto, as palavras serão 

contrapostas, muitas vezes, à trajetória profissional do relator e à 

conjuntura histórica e sanitária vivida pelos protagonistas. As intenções se 

transformaram em gestos. Algumas vezes, foram feitas proposições à 

categoria, ao Estado e à sociedade. A conclamação à ação coletiva, a 

sugestão de alteração legislativa ou a reivindicação de incremento das 

iniciativas coercitivas estatais, foram algumas das formas que estes gestos 

assumiram. As moções, apresentadas ao final do evento, expressam uma 

das possibilidades de materialização destes gestos. 

No Congresso dos Práticos, os interesses profissionais foram 

expressos em um evento singular, ocorrido em um momento particular, 

protagonizado por integrantes da elite profissional.  

Mas o que seriam interesses profissionais ? 

Quando usamos essa expressão, referimo-nos essencialmente a três 

aspectos diferentes que se combinam e se complementam, definindo 

conceitualmente uma profissão: o domínio de um certo conhecimento, o 

monopólio do mercado de trabalho e a formalização de normas de 

conduta. Ao identificarmos estes elementos, estamos nos associando a um 

conjunto de autores contemporâneos que fizeram da profissão seu objeto 

preferencial de investigação sociológica (Barbosa, 1993). 

Para Larson (1977), por exemplo, a profissão é uma “ocupação 

com prestígio e poder especial”. Nossa premissa conceitual baseia-se, em 

grande parte, nas formulações apresentadas por esta autora quando afirma 

que “a lista de atributos específicos que compõem o ideal tipo da profissão 

pode variar, mas existe um acordo substancial sobre suas dimensões 

gerais”. No seu entender, estas “dimensões” seriam a cognitiva e a 

normativa.  

 Empreendendo um esforço de síntese, poderíamos afirmar que o 

conhecimento profissional deve deter pelo menos três características: ser 

complexo, inatingível e incompreensível por um leigo; ser sistematizado e 

institucionalizado em estabelecimentos de ensino; ser aplicável, contendo 

altos índices de resolutibilidade dos problemas relevantes para a 

sociedade. Além disso, para atingir o estatuto profissional, o cidadão deve 

se submeter a um longo treinamento, orientado por um currículo 

padronizado, repleto de etapas e exigências. Larson (1977) afirma que a 

“dimensão cognitiva está centrada em um conjunto de conhecimentos e 

técnicas que a profissão aplica em seu trabalho e no treinamento 

necessário para dominar tal habilidade”. Assim, o profissional satisfaz a 

primeira condição, necessária mas não suficiente, para reivindicar 

exclusiva jurisdição sobre uma certa atividade.  

O mercado de trabalho profissional deve ser delimitado e 

exclusivo. Para atingir este objetivo, o profissional se organiza em 

instituições de representação de interesses para pressionar o Estado. A 

“ação coletiva requer alguns mecanismos para induzir os indivíduos a 

deixarem seus negócios particulares de lado e dedicarem esforços, tempo e 

recursos para o grupo” (Starr, 1982). Esta articulação, de cunho 

essencialmente político, tem como finalidade conquistar a autonomia 

econômica e técnica da profissão no mercado de trabalho. A autonomia 

econômica permite que o profissional tenha liberdade de se auto-regular e 

atuar em sua esfera de competência. Não se trata de associar a garantia da 

autonomia econômica ao exercício da atividade em moldes liberais. Tanto 

o liberal quanto o assalariado são vulneráveis a perder a autonomia 

econômica quando a demanda por serviços for baixa e a dependência em 

relação ao poder dos clientes ou patrões, não receptivos ao julgamento 

profissional independente, for alta. Em organizações complexas e 

burocráticas regidas por rotinas de trabalho, a autonomia econômica pode 

ficar seriamente comprometida. A autonomia econômica se consolida 

quando o profissional se torna capaz de decidir as necessidades de seu 

cliente, não permitindo que ele imponha seu próprio julgamento. A 

dimensão técnica da autonomia pressupõe que só ele seja capaz de julgar a 

si e aos procedimentos de seus pares. Assim, ele seria apto a invalidar o 
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serviço do leigo, comprometer-se com a organização de efetivo controle de 

admissão ocupacional e introduzir estratégias que façam com que a 

sociedade consiga distinguir o seu trabalho daquele desempenhado por um 

homem experiente. Para Freidson (1970), o “Estado deixa nas mãos da 

profissão, constantemente, o controle sobre o aspecto técnico de seu 

trabalho. O que muda, segundo variem as relações com o Estado, é o 

controle sobre a organização social e econômica do trabalho”. Para que a 

prática profissional se configure plenamente, é necessário que o domínio 

do mercado, viabilizado pela consolidação da autonomia técnica e 

econômica, e o monopólio do conhecimento estejam associados. Além 

disso, a auto-regulação é imprescindível. 

A formalização de mecanismos de auto-regulação traduz o terceiro 

aspecto que caracteriza as profissões. Em geral, as demais atividades do 

mundo do trabalho prescindem de um código formal para regular sua 

atividade e padronizar sua conduta. Informalmente, entretanto, estas regras 

existem. Esta formalização legal tem o objetivo de regular e padronizar a 

conduta do profissional com seu par, com seu concorrente e com seu 

cliente (Pereira & Rocha, 1995). Para tanto, é necessário que este 

mecanismo legal se transforme em um instrumento de pressão e de 

persuasão sobre o conjunto dos integrantes da corporação. Se obtiver 

êxito, a profissão terá condições de conquistar prestígio junto à clientela. 

Para Larson (1977), esta “dimensão normativa” faz com que as profissões 

se “tornem comunidades com identidade, compromisso pessoal, interesses 

específicos e lealdades gerais”. Além disso, o “consenso interno”, firmado 

com esta normatização, “facilita a articulação do interesse comum e a 

mobilização do grupo” (Starr, 1982).  

Tanto o domínio do conhecimento e o controle do mercado de 

trabalho quanto o estabelecimento de normas de conduta se tornam 

elementos inconsistentes para a configuração de uma profissão se ela não 

tiver altos índices de aderência social. O profissional deve empreender 

todo um conjunto de estratégias de persuasão sobre a clientela para que ela 

se convença de sua exclusividade no exercício de determinada atividade. O 

consumidor de serviços, por outro lado, deve ser alguém nem muito 

organizado socialmente nem muito informado, para que receba, sem 

contestar, as determinações do profissional. A dependência, a confiança e 

a obediência voluntária do cliente se manifestam quando a “autoridade 

cultural” (Paul Starr, 1982) do profissional tem condições de se estabelecer 

e ser reconhecida pelo consumidor de serviços. Assim, a orientação do 

profissional passa a ser entendida pelo cliente como algo superior a um 

conselho e inferior a uma ordem (Pereira, 1994). Para Herzlich (1982), a 

profissão deve utilizar meios simbólicos para reivindicar, junto à opinião 

pública, exclusividade no exercício de determinada atividade.  

Estes elementos não podem ser vistos de forma estática, fixa, 

imutável em todo tempo e lugar. A profissão também não pode ser 

analisada como um todo homogêneo, como pressupõe parte da tradição 

sociológica durkheimiana. Este tem sido o esforço de alguns autores 

contemporâneos (Freidson, 1970; Larson, 1977; Starr, 1982; Herzlich 

1982): analisar a profissão médica do ponto de vista sócio-histórico. Longe 

de ser um todo homogêneo, a profissão é um espaço para a visualização da 

heterogeneidade. Diferentes são as estratégias de afirmação profissional na 

universidade, no mercado de trabalho e nas instituições representativas da 

corporação. Este foi o propósito, por exemplo, de Paul Starr (1982) e 

Claudine Herzlich (1982). O primeiro analisou a especificidade da história 

da profissão médica nos Estados Unidos, enquanto a segunda analisou a 

francesa. “A busca de coesão interna e as estratégias políticas para a 

preservação do mercado de trabalho foram relacionadas com a História de 

cada um dos países de forma criativa e inovadora” (Pereira, 1995).  

Cabe ressaltar que, para os autores que serviram de referência para 

a realização deste trabalho, a profissão médica, especificamente, apresenta 

algumas particularidades. O médico entra em contato íntimo e direto com 

a vida privada de seu cliente. Ele participa dos momentos cruciais de sua 

existência, servindo de intermediário entre a ciência e o caso particular, 

interpretando os problemas pessoais com a linguagem abstrata do 

conhecimento científico. A medicina parte de um saber generalizante para 

atingir uma objetividade individualizada. Desta forma, a prescrição do 

médico torna-se, para a sociedade, autorizada. As circunstâncias da doença 

promovem a aceitação de seu julgamento. O doente fica convencido de 

que não é a melhor pessoa para julgar suas próprias necessidades, nem está 
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emocionalmente apto para isso. Um dos fatores que explicam o sucesso da 

medicina está associado ao poder que esta profissão tem de promover a 

dependência do cliente em relação ao conhecimento e à competência do 

médico. Esta dependência, entretanto, não é tida, por estes autores, como 

um fato dado. Ela é construída, ideologicamente, ao longo de um processo 

histórico.  

Indagado em entrevista sobre o assunto a que atribuía “maior 

valor”, o Presidente do Congresso Nacional dos Práticos, Fernando 

Magalhães, respondeu nos seguintes termos: 

 

A questão da assistência hospitalar, como deve 

ser instalada e executada (...) e tudo quanto 

importa ao exercício da medicina, as questões de 

ética, o charlatanismo, o pauperismo, os defeitos e 

os aperfeiçoamentos do ensino.
56

 

 

Este é, no nosso entender, o traço distintivo deste evento, que 

justifica nossa escolha para a realização deste trabalho: no Congresso de 

1922, pretendia-se discutir “tudo quanto importa ao exercício da 

medicina”. O que significava esta expressão tudo? O conhecimento (“os 

defeitos e os aperfeiçoamentos do ensino”), o mercado de trabalho (“a 

assistência hospitalar como deve ser instalada e executada”) e a auto-

regulação (“questões de ética”). Longe de expressarem o consenso, estes 

temas foram objeto de controvérsia entre os médicos presentes neste 

encontro.  

O Congresso Nacional dos Práticos não foi um evento qualquer! 

Ele foi o primeiro encontro, na história da profissão médica no Brasil, em 

que os interesses profissionais assumiram maior destaque e relevância na 

pauta de debates do que as questões estritamente clínicas, científicas ou 

higiênicas. Isto não quer dizer que, antes de 1922, temas relacionados com 

a profissão médica – combate ao charlatanismo, reformas do ensino 

médico, padronização de conduta, entre outros – não tenham estado 

                                                           
56

 “O Jornal”, 9/9/1922. 

presentes nas reuniões das sociedades científicas ou na imprensa médica 

ou leiga. Porém, o primeiro congresso que reuniu médicos com o perfil 

biográfico relevante para discutir questões relacionadas com o passado, o 

presente e o futuro da profissão médica foi, sem dúvida, o Congresso 

Nacional dos Práticos. Como nosso interesse intelectual tem sido o de 

analisar sociológica e historicamente a profissão médica, selecionamos 

seus anais como fonte preferencial de análise para este trabalho.  

O Congresso Nacional dos Práticos foi o primeiro fórum 

organizado pela elite médica para debater o passado, o presente e o futuro 

de sua profissão. Este é um primeiro elemento que atribui especificidade a 

este evento. Se o debate foi este, não foi à toa. 1922 é um ano particular na 

História do Brasil e um momento em que o Estado insinua seus primeiros 

movimentos na área da saúde. A elite profissional, presente naquele 

evento, polemiza. Longe de apresentar-se como um todo homogêneo, 

coerente e harmônico, os integrantes da elite da profissão médica 

polemizaram e divergiram quanto ao diagnóstico e ao tratamento 

terapêutico a ser implementado, sobre o mercado de trabalho e a erosão da 

autonomia técnica e econômica que consideravam estar ocorrendo no seio 

da profissão. 

Em sua avaliação do evento, o Presidente Fernando Magalhães 

ressalta elogiosamente o ambiente de debate e controvérsia:  

 

Mais ainda, as discussões travadas em torno de 

alguns problemas, defendidas com calor de teses 

diametralmente opostas, vieram demonstrar não só 

a utilidade como a necessidade do Congresso. Mas 

a discussão aberta, em que se apresentam as 

correntes diversas, procurando convencer-se 

mutuamente, constitui o verdadeiro e mais útil 

objetivo dos Congressos. (...) Sobre os assuntos 

importantíssimos (...) apresentaram-se várias 

correntes de idéias, que precisam ser consideradas 

de per si e englobadamente, afim de que se possa 

definir quanto possível as tendências atuais do 
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pensamento médico brasileiro.
57

. 

 

Se há discenso, também há consenso. As opiniões convergiram 

quando se tratou de defender a corporação de virtuais inimigos e de 

valorizá-la retoricamente – colocando-a como a mais importante atividade 

desenvolvida pelo homem. 
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 Medicamenta, pág. 13/14, cf nota 1.  
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SEGUNDA PARTE 

OS MÉDICOS E SEUS PARES 

 

CAPÍTULO I 

MODELOS PROFISSIONAIS EM DISPUTA 

 

No Congresso Nacional dos Práticos, de maneira geral, foram 

defendidos, a nosso ver, três modelos de prática médica. Para distingui-los, 

nós os denominaremos Altruísta, Tecnicista e Higienista.  

Explicitaremos, a seguir, as características de cada um desses 

modelos e citaremos os médicos que os defenderam, apresentando ainda as 

soluções híbridas que se evidenciaram. 

O MODELO ALTRUÍSTA 

O modelo que denominamos Altruísta foi identificado, 

fundamentalmente, nos depoimentos de quatro médicos: Bonifácio Costa, 

Eduardo Meirelles, Manoel Ferreira e Oscar Silva Araújo. 

Bonifácio Costa, apoiando-se nas palavras de P. Le Genre, afirma:  

 

… a prática médica comporta, com efeito, um 

caráter de moralidade, de desinteresse, de 

abnegação e de sacrifício que parecia aos 

antecessores merecer ser identificada a um 

sacerdócio religioso – e este caráter consagra sua 

originalidade profissional.
58

 

 

Em seguida, apoiando-se desta vez, nas “as célebres palavras de F. 

Bérard afirma que “medicina é uma arte, que cura algumas vezes, alivia 

muitas vezes, consola sempre”
59

.  

Para Eduardo Meirelles, a profissão médica  
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Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 237. 

Cf. nota 10 
59

 Idem.  

não é como as outras, porque não se 

mercadejam doentes, nem se limita a cortar pernas 

ou extrair fetos, mas tem uma auréola mais 

elevada, por levar ao âmago de uma alma doente 

aquela nirvana que embriaga mais que todo o ópio 

do mundo, que cura mais que todas as mezinhas 

prescritas. (...) No dizer de Michaut quem exercer 

esta profissão sem polvilhá-la com esta eucaristia 

do altruísmo poderá ser um distribuidor de drogas, 

mas nunca um verdadeiro médico.
60

 

 

A ação do médico torna-se perfeitamente comparável à do 

sacerdote, na construção retórica destes oradores. Longe de ser uma 

ciência, um saber complexo e sistematicamente constituído, a medicina se 

transformaria em um nirvana. Mais importante que curar, que aliviar a 

dor, seria consolar. Não é que outras atividades não sejam polvilhadas pela 

eucaristia do altruísmo: na medicina, a auréola seria mais elevada. Estes 

fatores lhe consagrariam originalidade profissional. O universo de 

referências que orientam a prática médica de perfil altruísta se opõe, como 

veremos a seguir, tanto ao modelo tecnicista quanto ao higienista, calcados 

na necessidade da cura e na da prevenção por métodos cientificamente 

comprovados. 

Manoel Ferreira valoriza, por outro lado, a intimidade da relação 

do médico com o paciente. Ele afirma que:  

 

À cabeceira do doente, [o médico] manobra 

qualidades de simpatia e bondade que /captam/ a 

confiança e a obediência. (...) Ele é visto como 

esteio da vida periclitante. O empenho próprio do 

salvamento remunerador, casa-se às mil maravilhas 

com a vontade geral de ver findo o perigo presente. 
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clientes, in Actas, pág. 164. Cf. nota 4 .  



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 42 

Tudo gira no sentido de agradar e beneficiar o 

doente.
61

 

 

Intimidade, confiança e obediência: três elementos próprios de um 

médico de família, que busca organizar o cotidiano do cidadão desde seus 

hábitos mais íntimos. Para tanto, o médico precisa captar a confiança do 

paciente. Ser simpático e bondoso podem ser dois caminhos para alcançar 

este fim. Se o sofrimento estiver presente, se o doente estiver correndo 

risco de vida, a obediência será sempre ressaltada. Tudo gira no sentido do 

paciente, visto de forma individualizada e tratado a partir de preceitos 

marcadamente sujeitos a toda a gama de subjetividades.  

A forma encontrada por Oscar Silva Araújo para valorizar o 

modelo altruísta é muito particular.  

Em seu relatório refere-se aos médicos que “morreram de 

epidemias”, aos que se “sacrificaram nos laboratórios” e aos “médicos 

sanitaristas” que “/arriscam/ a saúde e a vida em bem do enfermo” para 

concluir que: 

 

“ ... os heróis maiores são aqueles cujos atos de 

nobreza e altruísmo se perdem no anonimato, 

ficam esquecidos, escondidos. São aqueles cujas 

ações ficam sepultadas no recesso do lar.  

São aqueles que, arriscando muita vez a vida, 

têm como recompensa quase sempre o 

esquecimento, a ingratidão e às vezes a ironia. São 

aqueles que aí vão, ao sol e à chuva, quando não 

curando, aliviando, mitigando, consolando sempre. 

É o médico do bairro, obscuro, modesto, dedicado 

e bom. É o médico de roça, tímido, acanhado no 

aspecto, corajoso nas decisões, intrépido nas ações. 

(...) Vedes, colegas, que é vaticínio da classe, o 
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 Manoel José Ferreira. O médico como auxiliar da administração sanitária, in Actas, 

pág. 416-417. Cf. nota 4 . 

sacrifício da vida. Consolai-vos com o exemplo do 

Deus da profissão (Esculápio), ficai bem certos que 

ireis figurar numa constelação, talvez mais bela, na 

constelação dos heróis, dos mártires, dos santos.
62

 

 

Para o orador oficial do evento, se todos os médicos, em todas as 

modalidades da prática médica, sacrificam a vida pessoal em prol do 

próximo, os heróis maiores aproximam-se do paradigma altruísta de 

exercício profissional que estamos construindo.  

Os defensores do modelo altruísta buscavam construir a idéia de 

que a prática médica, para ser plenamente exercida, deveria ser polvilhada 

pelo altruísmo, comparando-a ao sacerdócio religioso. Para eles, não 

existiria nada mais sublime que a profissão médica. 

Esta foi a maneira que este grupo encontrou para consagrar 

originalidade à sua profissão. Tentar ser original, tentar diferenciar-se por 

uma conduta que busque agradar e beneficiar o cliente. Quando Eduardo 

Meirelles recupera a retórica condicional de Michaut, deixa transparecer 

que havia intensa concorrência entre os modelos de prática profissional 

apresentados naquele evento. Para ele, sem a eucaristia do altruísmo não 

haveria condições de se exercer verdadeiramente a medicina. 

A influência que a escola francesa de filosofia e medicina exerciam 

sobre a elite médica brasileira no início do século, expressa nas referências 

a pensadores como Michaut, P. Le Genre e F. Bérard, representa objeto de 

análise instigante. Em virtude do recorte temático adotado, infelizmente, 

esta perspectiva não será desenvolvida neste trabalho.  
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Vejamos agora a idade e os anos de formados de cada um destes 

quatro relatores: 

 

DEFENSORES DO MODELO ALTRUÍSTA 

RELATOR   IDADE   ANOS DE FORMADO  

Bonifácio Costa 32 7  

Eduardo Meirelles 49 24 

Manoel Ferreira 25 3 

Oscar Silva Araújo 36 11 

 

Uma primeira constatação nos parece evidente e nos suscita 

algumas reflexões: apenas um dos quatro relatores em questão era médico 

há mais de vinte anos. Este período pode ser considerado ideal para que 

um médico tenha consolidada sua clientela em um mercado de trabalho 

sob bases liberais no início do século. Os demais apresentaram diferentes 

níveis de inserção no mercado de trabalho. O que podemos concluir, a 

título preliminar, é que a vontade de preservar este modelo altruísta era 

própria de uma maneira de ver a profissão que transcendia a idade ou o 

grau de inserção no mercado de trabalho.  

Com os dados biográficos de que dispomos podemos ainda afirmar 

que este modelo altruísta não foi defendido apenas por profissionais que 

viviam exclusivamente da clínica privada. Dois casos merecem destaque: 

Manoel Ferreira e Oscar Silva Araújo. 

O caso de Manoel Ferreira
63

 pode ilustrar nossa argumentação. 

Formado em 1919 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi 

nomeado, no ano seguinte à realização do Congresso dos Práticos, diretor 

de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Podemos observar, nos anos 

seguintes, que sua trajetória profissional sempre esteve vinculada à saúde 

pública, seja como catedrático de Higiene, como diretor da Fundação 

Rockefeller ou como presidente da Sociedade Brasileira de Higiene.  

Oscar Silva Araújo teve toda a sua carreira profissional vinculada 

ao estudo e ao tratamento da sífilis, sobretudo nas instituições de saúde 
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pública voltadas para a implementação de políticas de profilaxia, 

prevenção e cura desta doença infecto-contagiosa junto à população 

carente de recursos. Sua participação no Congresso como representante 

oficial da “Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifiligrafia” atesta o 

prestígio de que desfrutava nesta área do conhecimento médico.  

O fato de Oscar S. Araújo e Manoel Ferreira desempenharem parte 

de suas atividades em instituições públicas ou privadas voltadas para a 

higiene e a prevenção de doenças infecto-contagiosas não implica, 

necessariamente, que não possam defender o modelo altruísta. Estes 

relatores, possivelmente, desempenharam suas atividades em instituições 

da Saúde Pública e em associações científicas vinculadas ao tema como 

meio de conhecer melhor estas enfermidades e, ao mesmo tempo, angariar 

prestígio para recrutar significativa clientela para o seu consultório 

particular. Também não é surpreendente que o mesmo Manoel Ferreira, 

por outro lado, defenda argumentos próprios ao modelo higienista, como 

analisaremos ainda neste capítulo.  

Como demonstramos acima, o modelo altruísta não levaria a 

medicina a ser exercida segundo uma rígida técnica racional submetida a 

uma lógica científica estruturada e longamente estabelecida. A abnegação, 

o heroísmo, o desinteresse material seriam alguns dos valores mais 

ressaltados. A dedicação integral ao paciente, visto de maneira individual, 

era parte integrante desta retórica. A habilidade era entendida como um 

dom semelhante ao do artista, que com ele nasce e o carrega para toda a 

parte. O médico – segundo o modelo altruísta – à semelhança de um padre, 

seria capaz de exercer seu ofício em qualquer lugar e em quaisquer 

circunstâncias, pois dominaria a arte de curar. 

Este modelo comportaria ainda a idéia do produtor individual de 

serviços de saúde. No modelo altruísta, o médico exerceria 

individualmente sua atividade. Ele não contaria com o auxílio nem de 

outro médico nem de outro profissional de saúde. Além disso, os exames 

diagnósticos em laboratório não foram sequer mencionados pelos 

defensores deste modelo: o médico do modelo altruísta examina o 

paciente, identifica a origem da dor, prescreve medicamentos e opera, se 

for o caso. Todo este processo se dava no consultório do médico, que 
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funcionava como um mini-hospital, freqüentemente instalado em sua 

própria residência. Outras vezes, o médico frequentava a intimidade do 

paciente, determinando as atitudes e os comportamentos a seguir. Nos dois 

casos, o território era livre para o profissional. Ele tinha liberdade para 

estabelecer o valor, a duração e as condições em que se desenvolveria a 

consulta e o tratamento. Além disso, entre ele e o paciente não existia 

qualquer mediação burocrática. A autonomia técnica e econômica estava 

garantida em sua plenitude. A relação era individualizada e direta. O 

trabalho coletivo ou de equipe era incompatível com este tipo de modelo. 

Por esta razão, os atributos individuais do profissional foram ressaltados 

em detrimento de elementos próprios ao trabalho em equipe, submetido a 

procedimentos racionais ou burocráticos.  

O somatório da maneira como o médico altruísta se relaciona com 

o paciente e a forma como concebe a ciência médica consagrariam 

originalidade a este modelo diante dos demais que analisaremos a seguir. 

Para alguns relatores, embora ainda fosse dominante, este modelo 

de prática profissional, calcado no clássico padrão liberal de relação, 

começava a apresentar suas primeiras fissuras desde o início do século 

XX, traduzindo-se em um lento e constante processo de desestruturação. A 

identificação de uma determinada crise do modelo altruísta funciona, a 

nosso ver, como mais uma estratégia para seu fortalecimento.  

O mesmo Oscar Silva Araújo profetizou, em seu discurso de 

abertura da solenidade, o fim do modelo altruísta de prática profissional:  

 

O exercício da clínica modificou-se 

profundamente nos últimos tempos. O prático não 

é mais o médico da família ou o amigo pessoal de 

seu cliente; ele é dominado por coletividades, seja 

coletividade de clientes como as mutualidades, ou 

clientes coletivos, como as administrações públicas 

e privadas. (...) Nestes últimos vinte ou trinta anos, 

as pretensões das coletividades transformaram 

radicalmente as condições de existência do prático, 

que se viu obrigado a adotar novas regras de 

conduta profissional em suas relações com essa 

nova espécie de clientela, quase inexistente 

outrora.
64

  

 

Embora o direito à assistência médica tenha sido uma das 

exigências feitas pelos movimentos sociais e operários no final do século 

XIX e início do século XX, não podemos admitir que tenham sido 

profundas as modificações do exercício da clínica, ou que o prático 

estivesse dominado pelas coletividades, como afirmou Oscar Silva Araújo. 

 Como referimos na primeira parte deste trabalho, o Centro de 

Memória Social Brasileira da Universidade Candido Mendes desenvolveu, 

entre 1979 e 1980, uma pesquisa que incluiu um extenso levantamento 

sobre as instituições públicas, filantrópicas e mutualistas que prestavam 

serviços de assistência médica em 1912. Em relação às associações 

mutualistas de trabalhadores, por exemplo, estes serviços eram irrisórios. 

As verbas destas instituições estavam voltadas sobretudo para prestar 

auxílio a funerais e pagar pensões a viúvas. Este levantamento informa, 

por outro lado, que houve um forte incremento de instituições prestadoras 

de serviços de assistência médica no período compreendido entre 1850 e 

1900. Na primeira metade do século XIX, estas instituições públicas, 

filantrópicas ou privadas eram praticamente inexistentes. No início deste 

século, o ritmo de seu crescimento arrefeceu. Comparando-se 1922 com o 

início do século XIX, verifica-se, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro – 

capital da República – significativo aumento no número de hospitais, 

dispensários, hospícios, maternidades, postos de assistência e lazaretos. 

Não foi realizada ainda nenhuma análise acadêmica sistemática 

sobre as condições em que o trabalho médico era exercido nestes 

estabelecimentos. Para os objetivos que regem nossa investigação, cabe 

salientar que estas instituições, ainda que de forma embrionária e tênue, 

tinham o potencial de submeter o trabalho médico a uma lógica 

burocrática que poderia tolher as características do modelo altruísta: a 
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liberdade do médico para escolher o paciente e determinar o valor e as 

condições em que seria realizada sua atividade. O assalariamento e as 

novas condições de exercício do trabalho levariam o médico, nas palavras 

deste relator, a adotar novas regras de conduta em suas relações com essa 

nova espécie de clientela, quase inexistente outrora. Caso esta tendência 

prevalecesse, o trabalho médico deixaria de ser guiado pelas regras de 

conduta vigentes até então. A construção retórica de Oscar Silva Araújo 

servia ao mesmo tempo para reiterar o modelo altruísta e para alertar os 

colegas contra esta modificação incipiente nos padrões de conduta e 

comportamento do médico em relação a seu paciente.  

As palavras de Felício Torres fazem a mesma avaliação das 

condições em que era exercido o trabalho médico no início do século XX: 

 

A profissão médica atravessa no momento atual 

uma crise. (...) A medicina perde aos poucos o seu 

caráter de profissão liberal. O velho médico 

vivendo exclusivamente e isoladamente da sua 

atividade clínica vai desaparecendo diante da 

burocratização profissional, promovida pelo 

Estado e do assalariamento pelas grandes empresas 

e pelos sindicatos operários.
65

  

 

O intuito de Felício Torres era convencer o conjunto da categoria 

da existência de uma determinada crise que afetaria a autonomia 

econômica do profissional, pois ele não teria mais a mesma liberdade de 

determinar o valor de seu trabalho. A burocratização, no seu entender, 

afetaria diretamente a autonomia técnica do exercício do trabalho, 

submetido aos constrangimentos de uma atividade exercida em equipe.  

O assalariamento médico, ainda que irrisório se comparado ao 

mesmo processo observado no pós-30, era identificado como uma das 

principais razões da erosão do modelo altruísta, liberal, centrado no 

produtor individual de serviços. Os clientes coletivos iam sendo vistos 
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como vetores de transformação da organização do trabalho médico, tanto 

em relação à amplitude de seu mercado quanto aos níveis de autonomia 

que passariam a presidir a sua relação íntima com seu paciente.  

Ao transformar o Estado e os sindicatos operários em ameaças ao 

exercício da profissão médica, Felício Torres, jovem médico formado em 

Louvain (Bélgica) nove anos antes, procurava convencer e tornar coesa a 

seleta platéia presente ao evento em relação à importância de se preservar 

a medicina em moldes altruístas, da melhor maneira possível, como 

queriam Bonifácio Costa, Eduardo Meirelles e Manoel Ferreira. Tanto 

Oscar Silva Araújo quanto Felício Torres condenam a pretenção das 

coletividades. Para eles, o poder destas coletividades seria de tal ordem, 

nos anos vinte, que o médico não poderia mais ser nem amigo, nem 

confidente do paciente. 

A leitura que Oscar Silva Araújo e Felício Torres fizeram das 

condições para o exercício da atividade médica e suas tendências não 

diferia muito da apresentada por Pereira Vianna. Este relator, entretanto, 

com apenas sete anos de formado, superou as intenções e formulou 

proposições que se transformaram em gestos. No seu entender, “… devia 

haver contrato prévio e remuneração imediata proporcional à importância 

do serviço e à urgência do momento”
 66

.  

Esta proposta buscava preservar a autonomia econômica do médico 

em condições assalariadas. Segundo esta proposição, o médico saberia 

previamente o valor oferecido por seu trabalho, e assim, teria condições de 

aceitá-lo ou não. Estaria, ainda, resguardada a interpretação do profissional 

quanto à importância e à urgência de um serviço. Para Vianna, o trabalho 

médico não deveria ser remunerado de forma igualitária; seu valor variaria 

de acordo com a gravidade da doença e a complexidade do tratamento. Os 

médicos receberiam, assim, honorários estabelecidos de forma 

diferenciada.  

Um traço fundamental do modelo altruísta ficaria assim 

assegurado: a liberdade do médico. Liberdade de realizar ou não seu 
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ofício. Liberdade de escolher seu paciente. Liberdade de estabelecer o 

valor e a duração de seu trabalho. Liberdade de estabelecer o diagnóstico e 

o tratamento a ser seguido pelo paciente, sem qualquer tipo de 

intermediação ou ajuizamento de terceiros.  

Acrescentando-se ao quadro analisado anteriormente os dados 

biográficos de Felício Torres e Pereira Vianna, podemos chegar a outras 

conclusões. Quatro dos seis relatores que defendiam o modelo altruísta 

tinham menos de dez anos de inserção no mercado de trabalho.  

Constatamos, assim, que a maioria dos defensores deste ideal de 

prática médica eram jovens. Médicos recém-formados, reagiam 

negativamente à ampliação do mercado de trabalho que o avanço das 

coletividades representava. A princípio, poderíamos imaginar que os 

jovens seriam defensores do incremento da assistência médica às 

coletividades, na medida em que poderia representar uma ampliação do 

mercado de serviços de saúde. Não tivemos condições de perceber, no 

conjunto de relatórios apresentados durante o Congresso Nacional dos 

Práticos, uma só proposição que defendesse a presença do Estado e destas 

outras agências em matéria de assistência médica.  

A quinta parte deste trabalho será consagrada a analisar de que 

modo alguns relatores percebiam esta alteração e como pretendiam 

interferir neste processo com suas palavras, intenções e gestos.  

Concluindo a caracterização do modelo altruísta, podemos afirmar 

que ele estava calcado no princípio da liberdade plena do médico em 

relação ao doente. O seu sentido era o indivíduo, que se tornava, 

praticamente, propriedade particular do médico. O cliente, portador de um 

mal cujas origens desconhece, tornava-se paciente e indefeso, sobretudo se 

o médico exercesse sua atividade com simpatia. A confiança e a 

obediência poderiam ser logo captadas, sobretudo porque o médico teria 

condições de persuadir seu paciente de que era detentor da solução para 

apaziguar aquele mal, para aliviar aquela dor. Este tipo de prática 

profissional integra o universo da arte. As condutas profissionais deste 

modelo seriam mediadas pelo sacrifício, pela abnegação e pela eucaristia 

do altruísmo do profissional em relação ao paciente. Razão e técnica 

seriam duas palavras ausentes do universo da arte e da subjetividade que 

este modelo traduz. Configurar-se-ia, a nosso ver, o seguinte quadro:  

 

M O D E L O    U N I V E R S O    S E N T I D O  D A  

P R Á T I C A   

altruísta da arte o indivíduo 

 

O MODELO TECNICISTA 

Se o assalariamento era visto por alguns relatores como um fator 

desestabilizador do modelo liberal dominante, o processo de 

especialização do conhecimento médico fomentava, em outros, um 

conjunto de inquietações distintas. 

Pacífico Pereira
67

, relator mais idoso presente no Congresso, atuou 

principalmente na Bahia do século XIX. Como boa parte dos médicos de 

seu tempo, combinou a atividade clínica – no caso, a ginecologia – com a 

pesquisa básica (em histologia, anatomia e patologia). Em termos de poder 

e prestígio público, chegou a dirigir a Faculdade de Medicina da Bahia e a 

ser Diretor da Saúde Pública Estadual da Bahia. O Congresso dos Práticos 

prestou-lhe uma homenagem por sua idade, atribuindo-lhe o título de 

Praeceptor Brasiliae. Inspirando-se em Von Rechlinghausen, afirmou em 

relatório:  

 

Ninguém pode negar (...) que não só o médico 

mas qualquer sábio, em nossos dias, torna-se cada 

vez mais um especialista, desde que se exige que 

seja um mestre no ramo restrito que escolheu, e 

que os gênios universais, especialistas em todos os 

gêneros, (...) caíram em descrédito.
68
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Como analisamos no capítulo anterior, a arrogância não foi 

exclusividade de Pacífico Pereira. Ninguém pode negar é mais um 

exercício de retórica, mais uma estratégia para tentar convencer o conjunto 

da categoria de que estava apresentando uma verdade incontestável. 

Bastaria contrapormos as palavras de Pacífico Pereira às dos defensores do 

modelo altruísta para observarmos que nem todos os presentes àquele 

evento concordavam com esta visão. Em geral, quando se afirma 

enfaticamente que ninguém pode negar algo é porque esta questão está 

sendo negada por alguém. 

O esforço de sua argumentação foi no sentido de retirar qualquer 

crédito dos especialistas de todos os gêneros, ou seja, do médico clínico 

de família, dotado de um conhecimento globalizante, como queriam os 

defensores do modelo altruísta, apresentado anteriormente.  

Nos anos vinte, o processo de especialização da medicina estava 

em gestação. A presença de associações por área do conhecimento médico 

no Congresso, mencionada na primeira parte deste trabalho, é um dos 

sintomas de tal processo. Segundo Arnaldo de Moraes, Secretário Geral do 

Congresso dos Práticos, obstetras, ginecologistas, oftalmologistas, 

otorrinolaringologistas, psiquiatras, neurologistas, dermatologistas e 

pediatras fizeram-se representar através de suas sociedades específicas 

naquele evento. 

Outro defensor do modelo tecnicista foi Irineu Malagueta
69

. Este 

médico tornou-se, ao longo de sua carreira, um reputado neurologista e 

clínico geral. Em 1922, apesar de ter apenas cinco anos de formado, 

defendeu a constituição de áreas especializadas no campo da medicina, 

como solução para a degradação do modelo do “profissional que domina 

todas as áreas do conhecimento médico”: 

 

(...) Longe vai o tempo em que um médico só, 

pelo seu talento e esforço, chegava a perfazer 

trabalhos consideráveis. 
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 Levantamento Biográfico, págs. 48-49, em anexo. 

Hoje se complicam os meios diagnósticos, pelo 

aparecimento de técnicas mais precisas, aparecem 

novos campos de estudos que demandam 

especialização, de jeito que um indivíduo isolado 

não pode concorrer, como deve, para o bem do 

doente e o progresso da medicina.
70

 

 

O talento e esforço, que Malagueta considera insuficientes quando 

isolados e, portanto, superados, integram o conjunto de valores que dão 

suporte ao modelo altruísta. Apesar de desempenhar, na década de 1920, 

um papel incipiente na organização do trabalho médico, o aparato 

tecnológico expresso nos exames de laboratório e de diagnóstico 

associados ao ato clínico foi mencionado como um fator que interferia no 

modelo altruísta de caráter artesanal.  

Na verdade, a moderna tecnologia – as citadas técnicas mais 

precisas – estava sendo introduzida no ato clínico, no início deste século, 

em meio a fortes índices de rejeição, aceitação e contemplação. Tais 

técnicas, muito distantes do aprimoramento que conhecemos neste final do 

século XX, apresentavam ainda graus distintos de precisão; além disso, 

para os altruístas, furtavam do médico o domínio absoluto sobre o saber 

profissional e sobre o paciente. A defesa dos valores próprios ao universo 

das subjetividades, presente no modelo altruísta, traduz uma das muitas 

resistências que encontraram. 

Malagueta apresenta uma série de argumentos destinados a 

convencer a audiência de que seu modelo profissional era o mais adequado 

àquele momento. As vitrines do progresso em que se transformaram as 

diversas exposições internacionais realizadas no final do século XIX e no 

início do século XX representavam um momento propício para a defesa 

deste tipo de fomulação. Na verdade, o tempo do produtor individual de 

serviços de saúde não ia tão longe assim: em 1922, seu desaparecimento 
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estava apenas começando, como o distanciamento histórico nos permite 

afirmar. 

Oswaldo de Oliveira procura estabelecer outro tipo de associação 

entre medicina e arte. Ele afirma: 

 

Mas se se diz corretamente que a medicina é 

uma arte, a esta palavra não se há de dar o mesmo 

sentido que em relação à música ou à pintura.  

A arte em sua essência é a própria beleza do 

cosmos revocada pelo artista nos surtos de 

imaginação e de inspiração. (...) A obra d‟arte é 

inteiramente pessoal, e nela sempre transparece a 

alma do autor. (...) Aproveitados os conhecimentos 

adquiridos na conservação e no restabelecimento 

da saúde, não perde a medicina o seu caráter 

científico: é ainda uma ciência, ciência aplicada, 

ou, quando muito, uma arte científica, e só por 

vezes participa dos atributos das artes mecânicas, 

ou melhor dos ofícios, naquilo que manda o 

trabalho manual do homem.
71

  

 

Diz-se que a medicina é uma arte. A quem Oliveira estaria se 

referindo? Aos relatores defensores do modelo altruísta. O tom arrogante 

de Irineu Malagueta e o desdém de Oswaldo de Oliveira nos levam a 

concluir que existia, no seio da elite médica da década de vinte, um intenso 

e vivo debate sobre a função moral e o compromisso profissional do 

médico com seu trabalho. Longe de constituir-se em um todo homogêneo, 

a corporação médica travava, no Congresso Nacional dos Práticos, um 

debate sobre o caráter e o significado de sua atividade.  

Em 1922, com dezoito anos de formado e trinta e oito de vida, 

Oswaldo de Oliveira já era livre-docente de Clínica Médica da Faculdade 
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 Oswaldo de Oliveira. A colaboração indispensável dos práticos nas reformas do 
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de Medicina do Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, especializou-se em 

cardiologia, tendo publicado vários artigos científicos sobre o assunto. 

Três idéias parecem presentes nesta outra formulação de identidade 

profissional: a divisão de trabalho em especialidades, a precisão no 

diagnóstico e no tratamento e a autodenominação de científica. Estas 

características justificam a denominação tecnicista, por nós atribuída a este 

modelo de prática profissional. 

Por um lado, evidenciamos que os relatores defendiam a 

necessidade da compartimentação do trabalho. A atividade médica, para 

ser plenamente exercida, deveria contar com uma equipe e não depender 

mais apenas de uma pessoa, como ocorria no modelo altruísta. 

Por outro lado, valores como dedicação, voluntariedade e 

sacerdócio eram substituídos pela importância que as técnicas mais 

precisas passavam a assumir. Aos olhos dos postulantes deste modelo, o 

diagnóstico deveria ser o mais correto possível e, portanto, menos sujeito a 

subjetividades e intuições. A observação e a experimentação eram recursos 

invocados reiteradamente para comprovar a eficácia e a propriedade de 

determinada terapêutica em detrimento de outra tida como menos 

científica e, portanto, menos comprovada. A medicina, se for considerada 

uma arte, não pode ser, para Oliveira, comparada à música ou à pintura. Os 

surtos de imaginação e inspiração, prórios às artes, não se associariam, no 

seu entender, ao processo de apropriação de conhecimento oriundo da 

conservação e restabelecimento da saúde.  

Progressivamente, a subdivisão em especialidades, em áreas 

particulares de domínio do conhecimento e da prática na medicina 

implicou o estabelecimento de uma hierarquia entre elas. Esta paulatina 

estruturação hierárquica se traduziu nos postos de poder e prestígio que 

cada especialidade passou a assumir no mercado, junto à clientela e à 

sociedade em geral.  

 

Para que a sociedade médica progrida, é preciso 

haver a divisão do trabalho: a igualdade seria a 

ruína da medicina.  
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Ao invés de medo das desigualdades entre os 

médicos, reconheça-se a necessidade delas, e não 

se desacredite o valor dos especialistas na esfera de 

suas atribuições. (...) Nem todos os médicos têm a 

mesma missão, a mesma função, mas isto não cria 

a menor subordinação entre eles.
72

  

 

Este era o intuito de Oswaldo de Oliveira: não criar subordinação 

entre os médicos. Talvez tivesse razão. Subordinação entre os profissionais 

na década de 20, seguramente, não ocorria. Sobretudo porque o processo 

de especialização era ainda muito incipiente. No entanto, a valorização que 

cada especialidade tinha e passou a ter, promoveu o aumento ou a 

diminuição do valor de sua atividade em relação a outras no campo da 

medicina. Como vimos ao analisar o modelo altruísta, Pereira Vianna 

defendeu que a remuneração do trabalho médico assalariado fosse 

“proporcional à importância do serviço e à urgência do momento”. 

Efetivada esta tendência, as especialidades ligadas diretamente à 

preservação da vida, como a cirurgia e a cardiologia, passariam a ser 

melhor remuneradas que as demais. 

O processo de especialização na medicina foi, em grande parte, 

uma decorrência do esforço em compreender como se transmitiam, 

preveniam e curavam as doenças infecto-contagiosas que se disseminavam 

no Brasil naquela época. As demandas por serviços de assistência médica, 

educação higiênica e medicina preventiva, próprios a esta ou àquela 

enfermidade, ampliavam-se enormemente. A regulamentação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública representa um sinal nesse 

sentido. Cabe, entretanto, salientar que este foi apenas um dos caminhos 

preferenciais trilhados no processo de especialização da medicina. 

As doenças infecto-contagiosas multiplicavam os doentes, 

produzindo dor, sofrimento, morte e medo. Estas doenças careciam de 

intervenção médica. Os médicos identificaram, nessa intervenção, uma via 
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de ampliação de seu espectro de ação e de medicalização da sociedade. 

Neste sentido, Ernesto Thibau Júnior afirma:  

 

Na luta contra a tuberculose, a educação se 

estende aos profissionais, médicos e enfermeiras, 

que se devem especializar, os primeiros 

principalmente na prática do diagnóstico da doença 

(médicos dos dispensários), as segundas, no 

conhecimento perfeito dos processos profiláticos, 

sendo conscienciosamente sabedoras de tudo que 

se prende aos meios de adquirir o contágio, de 

modo que, com segurança, possam falar e 

convencer no exercício de sua função.
73

  

 

Ao valorizar a importância da especialização nesta área do 

conhecimento, o relator busca elevar o prestígio do estudo, pesquisa e 

tratamento da tuberculose junto aos colegas, ao Estado e à sociedade. Uma 

das dimensões que a defesa de determinado modelo de prática pode ter, 

relaciona-se com a representação de interesses de determinado grupo de 

médicos, no caso tisiologistas, em relação aos demais. Ao longo deste 

trabalho, pretendemos analisar os diversos tipo de interesses que se 

organizaram e apresentaram suas proposições naquele evento.  

As palavras de Thibau Jr. também nos remetem, mais uma vez, à 

questão do trabalho coletivo. A especialização da medicina promovia a 

reorganização do trabalho introduzindo a noção de equipe de saúde - grupo 

de profissionais das diversas áreas responsáveis, cada qual, por um 

determinado momento do processo terapêutico. Com isto, foram sendo 

geradas imbricadas e complexas relações entre os diversos profissionais na 

área da saúde, que serão tratadas na terceira parte deste trabalho. 

Como analisamos, no modelo altruísta, o médico não só definia sua 

conduta amparado em referências próprias ao campo das subjetividades, 

como atuava isolado: ele e seu paciente. No caso do modelo tecnicista, o 
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trabalho médico estaria sendo orientado pelo império da ciência. A 

racionalidade técnica estava associada à idéia de precisão no diagnóstico e 

na cura. Além disso, este modelo concebia o trabalho compartimentado 

quase como uma consequência natural do processo de especialização que 

seus defensores consideravam irreversível na medicina.  

O trabalho era compartimentado em dois níveis: os médicos se 

tornariam especialistas na medida em que seu trabalho passaria a visar ao 

estabelecimento dodiagnóstico e ao tratamento do portador de uma 

determinada doença. O médico não seria mais conhecedor de todas as 

doenças, mas apenas de uma, de forma profunda. Da mesma forma, ele 

não seria mais capaz de examinar todo o corpo do paciente, mas apenas 

uma de suas partes. A tisiologia e a ortopedia seriam, neste sentido, 

exemplos de especialidades médicas. A segunda dimensão da 

compartimentalização do trabalho em saúde se manifestaria no hospital. A 

equipe de saúde hospitalar seria composta de farmacêuticos, enfermeiras e 

médicos, cada qual em sua respectiva especialidade. O trabalho do médico, 

para ser exercido com êxito, careceria da atuação efetiva, competente e a 

ele submissa destes profissionais que se tornariam seus auxiliares.  

Resgatando alguns elementos presentes na carreira de cada médico 

que defendeu este ideal profissional, configurar-se-á o seguinte quadro: 

 

D E F E N S O R E S  D O  M O D E L O  T E C N I C I S T A  

RELATOR   IDADE  ANOS DE 

FORMADO 

ESPECIALIDADE 

Pacífico Pereira 76 55 ginecologista  

Irineu Malagueta 32 5 neurologista 

Oswaldo de Oliveira 38 18 cardiologista 

Thibau Júnior 29 7 tisiologista 

 

Os quatro relatores em questão dedicaram boa parte de sua atuação 

a ramos específicos do conhecimento médico que prosperavam naquela 

época. 

Thibau Jr. apresentou duas moções, apoiadas pelo Congresso, ao 

final do evento. A primeira considerava: 

 

…/da/ máxima importância, na luta contra a 

tuberculose, o preparo do médico no diagnóstico 

dessa doença, na fase em que ainda se pode ter 

probabilidade de cura.
74

 

 

A segunda propunha que o governo “auxiliasse as obras anti-

tuberculose de iniciativa particular”
75

. Nos dois casos, evidencia-se seu 

interesse pessoal (que se assemelhava ao de um segmento particular da 

corporação): ver a tisiologia transformar-se em uma área da medicina 

respeitada e reconhecida pelo Estado, a ponto de receber apoio material 

para a construção de sanatórios e dispensários privados e de ser instituído 

um curso de formação especializada neste ramo do conhecimento. Esta era 

uma das estratégias de afirmação de uma determinada especialização: 

conciliar a dimensão discursiva com propostas de caráter pragmático. 

Parece-nos fundamental ressaltar duas diferenças entre os modelos 

que denominamos tecnicista e altruísta. Por um lado, identificamos de que 

maneira os defensores do modelo tecnicista concebiam o papel da ciência 

no interior da prática médica. Para estes, longe ia o tempo em que a 

medicina era tida e havida como uma arte, isto é, regida pela imaginação, a 

inspiração, o talento e a criatividade. Postulavam, antiteticamente, que a 

racionalidade técnica e científica orientaria o exercício da atividade. O 

sacrifício, a abnegação e o altruísmo não encontravam lugar nesta formu 

lação. Desta vez, tratava-se de se especializar, de adquirir maiores 

conhecimentos através do treinamento metódico e sistemático, da 

observação e da experimentação.  

Por outro lado, o trabalho médico era visto como uma atividade de 

equipe, onde cada profissional, segundo sua especialidade, cumpriria sua 

parcela de responsabilidade no processo de cura mas não se ocuparia 

sozinho, como no modelo altruísta, de todas as sua etapas. 
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Ninguém poder negar, repetindo as palavras de Pacífico Pereira, 

não passa de exercício de retórica, típico dos relatores que usaram a 

palavra no Congresso. Como vimos na análise do modelo altruísta, 

apresentar sua opinião como indubitável foi uma das estratégias de 

persuasão ideológica mais reiteradas naquele evento. Ao contrário do que 

afirmou Pacífico Pereira, mostramos que, no Congresso dos Práticos, as 

posições sobre o modo ideal de exercer a profissão médica se 

confrontavam, negando-se umas às outras. A polêmica sobre a natureza e a 

finalidade do trabalho médico foi acirrada. Oswaldo de Oliveira, depois de 

apresentar seu relatório em tom arrogante, propôs uma moção, apoiada 

pelo Congresso, destinada a:  

 

…concitar todos os membros da classe à paz, à 

harmonia, à união e ao respeito mútuo, que a 

dignidade da profissão exige.
76

 

 

Sua moção denota que o clima entre os integrantes da corporação 

não era nem de paz, nem harmonia, nem de respeito mútuo. 

O lento processo de assalariamento, por um lado, e a tendência à 

especialização do conhecimento, por outro, interferiam na forma básica da 

organização do trabalho médico predominante até então: a figura do 

produtor individual e liberal (individual no sentido de que o médico 

dominava todas as etapas do processo de trabalho, não dependendo de 

ninguém para realizá-lo e liberal no sentido de que determinava sozinho o 

valor e a duração de sua atividade) estava começando a sofrer lento 

processo de degradação. Valores morais como a abnegação e o sacrifício, 

que integravam um conjunto mais ou menos harmônico do modelo 

altruísta, sofriam forte concorrência dos parâmetros morais que pretendiam 

conferir à prática médica precisão, técnica e racionalidade científica. 

A posição de Carlos Seidl combina características dos dois 

modelos anteriores. Referindo-se à constituição do profissional perito em 

medicina legal, afirma:  
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 Actas, pág. 609. Cf. nota 4 . 

 

Esta especialização é hoje um fato, que dia a dia 

mais se impõe. Justo, lógico e necessário é, pois, 

todo o apoio prestado às medidas de ordem 

administrativa judiciária, visando a uma tal 

especialização.
77

 

 

A tônica de seu pronunciamento foi garantir o domínio do médico 

neste território do mercado de trabalho. Por esta razão, reproduziu o 

projeto de lei apresentado pelo professor, médico e deputado Antônio 

Austragésilo que definia a exclusividade médica sobre o exercício desta 

atividade, num posicionamento próximo aos valores do modelo tecnicista.  

Cabe salientar que o Regulamento do Departamento Nacional de 

Saúde Pública regulava esta modalidade de monopólio do trabalho 

médico. 

 

Só os médicos habilitados pela forma indicada 

poderão passar atestado de óbito e deverão fazê-lo 

em impressos fornecidos pelo Departamento 

Nacional de Saúde Pública e que se encontrarão na 

Inspetoria de Fiscalização da Medicina, na de 

Profilaxia, nas Delegacias de Saúde e nas 

Farmácias.
78

 

 

Como expusemos anteriormente, Thibau Jr. aproveitou a 

oportunidade da realização deste evento para apresentar propostas ao 

Governo, defendendo interesses dos tisiologistas, que eram os seus 

próprios. Carlos Seidl, por sua vez, tratou de posicionar-se junto aos 

médicos legistas, defendendo as medidas legais recentemente promulgadas 

que garantiam o monopólio do atestado de óbito para estes profissionais.  
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Em outro trecho de seu depoimento, o mesmo relator transcreveu o 

prefácio do livro  “Memórias de um Médico”  de Veressaief, em francês, 

em que este afirma:  

 

A medicina, infinitamente mais que uma 

ciência, é uma arte indefinível, constituída de mil 

elementos diferentes: uma arte que varia de acordo 

com cada medicina, da mesma forma que deve 

variar de acordo com cada doente; uma arte que, ao 

mesmo tempo em que se apóia plenamente na 

experiência adquirida, deixa uma parte 

preponderante à inspiração pessoal; uma arte em 

cujo desenvolvimento a observação moral 

desempenha um papel pelo menos tão grande 

quanto a observação material; uma arte que tem a 

possibilidade de ser eficaz na mesma proporção em 

que  é acompanhada de compaixão e caridade.
79

 

 

Neste sentido, sua concepção combina valores presentes no modelo 

tecnicista – como a experimentação – com elementos oriundos do modelo 

altruísta, que valorizava a sensibilidade de cada médico em sua relação 

única com cada paciente. 

Com seus cinqüenta e cinco anos de vida e trinta de formado, 

Carlos Seidl
80

 permanecia fiel à crença no modelo altruísta que reiterava o 

caráter artesanal e empírico da prática médica. Apesar de ter dirigido 

durante mais de vinte anos o Hospital São Sebastião, seu perfil 

profissional não era, exclusivamente, vinculado à assistência médica. De 

1912 a 1918, ocupou a Direção Geral da Saúde Pública, até ser substituído 

por Carlos Chagas. Além disso, dirigiu a Revista Médico-Cirúrgica e 

presidiu a Academia Nacional de Medicina (1911/1913).  
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 Carlos Seidl. O médico e o foro. O médico em juízo. O médico perito. Regulamentação 

dos honorários. Responsabilidade profissional, in Actas, pág. 48. Cf. nota 4 . 
80

 Levantamento Biográfico, págs. 82-83, em anexo. 

As áreas de atuação e de especialização deste paraense eram a 

neurologia, a psiquiatria e a medicina legal. No mesmo ano da realização 

do Congresso dos Práticos, presidiu a seção de medicina legal do II 

Congresso Brasileiro de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal. Este 

lado de sua vida profissional seria a justificativa para a veemente defesa 

que fez da exclusividade do médico legista na elaboração da perícia: 

homem de grande prestígio e poder, utilizou o Congresso Nacional dos 

Práticos como um espaço privilegiado para a representação e a 

organização dos interesses corporativos dos médicos legistas.  

A luta pelo monopólio desta prática pelos médicos legistas não 

implicaria a regulamentação dos honorários. Carlos Seidl afirma: “Não me 

parece indispensável promover a regulamentação dos honorários 

médicos”
81

 

Concluindo a caracterização do modelo tecnicista, podemos 

afirmar que ele estava calcado na soberania da técnica e da racionalidade 

científica. Assim como no modelo altruísta, seu sentido era a cura do 

indivíduo. Este continuava sendo propriedade particular do especialista. O 

cliente, porém, não se dirigiria mais a um único profissional portador de 

um conhecimento abrangente. Os aspectos mais ressaltados pelos 

defensores deste modelo introduzem a necessidade de compartimentação 

do conhecimento médico segundo determinada parte do corpo ou doença 

específica. Este tipo de prática profissional integra o universo da ciência. 

As condutas profissionais deste modelo seriam mediadas pela precisão do 

diagnóstico e da cura. A racionalidade técnica e o conhecimento esotérico, 

inatingível, institucionalizado e ao mesmo tempo aplicável a demandas 

concretas, seriam alguns dos elementos constitutivos do universo da 

ciência que este modelo traduz. 

Cabe salientar que este modelo – com estas características – não 

implicaria o asssalariamento profissional. Os argumentos, apresentados 

por Seidl, não se desenvolveram neste sentido. Como analisa Donnangelo 

(1975), somente na segunda metade do século XX os custos com a 
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instalação do aparato tecnológico forçaram alguns médicos a se submeter à 

lógica do assalariamento. Em 1920, não havia qualquer contradição no 

exercício do modelo tecnicista em parâmetros exclusivamente liberais. O 

padrão liberal de relação médico–paciente era comum tanto ao modelo 

altruísta quanto ao tecnicista.  

Configurar-se-ia, a nosso ver, o seguinte quadro: 

 

MODELO   UNIVERSO   SENTIDO DA PRÁTICA  

tecnicista da ciência o indivíduo 

 

O MODELO HIGIENISTA 

 

Prossegui, caros colegas, nessa carreira vitoriosa 

da ciência em prol da humanidade e da pátria.
82

 

 

Nestas palavras proferidas pelo professor Pacífico Pereira podem 

ser identificadas as duas principais características do modelo higienista: o 

caráter científico da atividade e o sentido coletivo de sua prática. 

O primeiro aspecto aproxima este modelo da concepção tecnicista. 

Nesta retórica, a carreira do médico integra o campo da racionalidade 

científica, tida como vitoriosa. A atividade do higienista poderia ser 

analisada como uma das especialidades possíveis no processo de 

especialização do conhecimento médico. O fato de este argumento ter sido 

apresentado por Pacífico Pereira – um dos relatores incluídos entre os 

defensores do modelo tecnicista – traduz a faixa híbrida de interesses e 

concepções existente entre estes dois modelos. Por outro lado, o sentido da 

prática do modelo higienista, orientado para as coletividades, constitui sua 

maior singularidade. 

Como já expusemos, tanto os tecnicistas quanto os altruístas 

orientavam sua atividade para o paciente, entendido como uma entidade 

única e inconfundível. No modelo higienista, a cura e o bem-estar do 

cidadão deveriam ser obtidos em prol da humanidade e da pátria. Este 
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 Pacífico Pereira, Discurso na Sessão de Abertura, in Actas, pág. 37. Cf. nota 4 . 

argumento representa uma inflexão no sentido da prática, que se traduz, 

por exemplo, no destaque dado à prevenção das doenças por meio da 

educação higiênica. Nesta formulação, em muitos casos, a prática médica 

visava ao progresso do país.  

Para alguns defensores deste modelo, a pobreza que assolava o país 

seria determinada pela ausência de saúde. Não é nosso intuito aqui entrar 

no mérito do conteúdo do discurso higienista proferido no Congresso dos 

Práticos. Cabe salientar, entretanto, que um trabalho que tiver este objetivo 

encontrará nesta fonte documental material empírico de grande 

complexidade. A análise destes pronunciamentos será vista por nós 

enquanto uma estratégia de reforço de uma determinada identidade de ser 

médico, diferente das duas anteriores. Nosso objetivo é de analisar que 

tipo de ideal de prática médica estava sendo construído discursivamente 

por alguns relatores do Congresso Nacional dos Práticos. 

Na concepção de Carlos Sá, por exemplo, o trabalhador doente não 

teria condições plenas para exercício de sua atividade, emperrando o 

progresso: “Se a questão social é, em grande parte, pobreza e se pobreza é, 

na maior parte, doença, cabe ao médico, necessariamente, tratando a 

doença, diminuir a pobreza, para melhorar as condições de vida da 

sociedade”
83

.  

Miguel Osório de Almeida, em seu discurso durante a sessão de 

encerramento, composta exclusivamente de médicos, procura convencer a 

audiência dos seguintes princípios:  

 

Nós trabalhamos na formação de uma 

humanidade futura, feliz, acabada e perfeita. 

Combatemos as causas que retardam o advento 

dessa época na qual todos, mais ou menos 

absurdamente, ou mais ou menos conscientemente, 

acreditamos
84
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No entender destes dois relatores, o objetivo da prática profissional 

do médico deveria ser o progresso do país. Para atingi-lo, era necessário 

sanear a sociedade, tornando o trabalhador apto para o trabalho. A 

responsabilidade profissional do médico não era mais exclusivamente 

individual. Formar a humanidade, diminuir a pobreza e melhorar as 

condições de vida da sociedade são compromissos que os defensores do 

modelo higienista queriam imputar à prática médica.  

Os defensores do modelo higienista apresentaram sua identidade 

profissional de três maneiras distintas. A primeira estava impregnada de 

um cunho normatizador de hábitos e costumes. A segunda assumia caráter 

preventivista. A terceira, finalmente, era orientada por uma lógica 

eugenista. Na verdade, trata-se da enfatização de aspectos relativamente 

diferenciados de um mesmo modo de ver a prática médica, sua função 

social e sua identidade profissional, não chegando a configurar-se como 

visões opostas ou antagônicas, mas como variantes do mesmo modelo.  

Para Castro Barreto, cumpriria ao médico, “ensinar à mulher a ser 

bela e a arte de ser mãe; ao homem, os meios de ser forte e os modos de 

ser útil”
85

. 

Henrique Autran afirma:  

 

Sendo como é a educação sanitária do povo o 

mais poderoso fundamento da eficiência de um 

serviço sanitário, colige-se qual seja o papel do 

médico, que, no exercício de sua profissão, procura 

inocular, no espírito dos clientes, noções 

necessárias e úteis, relativas à higiene individual e 

coletiva, por maneira a que se torne mais fácil a 

ação da autoridade sanitária, obrigada, por força de 

ofício, a pôr em execução medidas que, embora 

úteis à sociedade, não deixam, todavia, de ser um 

tanto vexatórias individualmente.
86
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 Castro Barreto. O médico e o culto da raça, in Actas, pág. 95. Cf. nota 4 . 
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 Autran. O médico como auxiliar da administração sanitária, in Actas, pág. 272. Cf. 

nota 4 . 

 

De acordo com o que determinava o recente regulamento do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, promulgado em 1920, todos os 

médicos deveriam  notificar esta instituição logo que diagnosticassem um 

paciente portador de uma das moléstias contagiosas, consignadas na lei. 

Medidas como estas poderiam levar o paciente a perder o emprego ou a ser 

afastado do convívio familiar. Por esta razão, Henrique Autran as 

considera vexatórias. As resistências identificadas entre os integrantes da 

corporação médica em relação a esta notificação pública será objeto de 

nosso interesse no próximo capítulo. As características das autoridades 

sanitárias serão analisadas na útima parte deste trabalho. Neste momento, 

cabe analisar as características deste modelo de prática profissional. 

Henrique Autran percebe a ação do médico como um instrumento 

útil para a efetiva execução da estrutura sanitária que estava sendo 

constituída. Convencer o paciente da necessidade das medidas 

higienizadoras parecia mais saudável que impô-las de forma arbitrária.   

Fontenelle foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de 

Higiene, em 1922. A carreira profissional de José Paranhos Fontenelle se 

confunde com parte da História da Saúde Pública na Primeira República, 

particularmente com a formação das enfermeiras-visitadoras e com a 

criação do Escola Ana Nery. A formação profissional das enfermeiras será 

objeto de nosso interesse na próxima parte deste trabalho. Neste momento, 

importa identificar as peculiaridades do modelo higienista, na visão de 

Fontenele. A atividade do higienista, em seu ponto de vista, exigia: 

 

profissionais inteiramente especializados, que 

empreguem todo o seu tempo nesse mister 

particular e para cujo desempenho é insuficiente a 

instrução do médico comum, dedicando apenas 

parte de seus esforços à repartição sanitária.
87
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Como dissemos anteriormente, as concepções higienistas atribuíam 

enorme importância à função que o médico deveria cumprir na sociedade. 

Por esta razão, é lícito que a defesa da necessidade de um estudo 

especializado voltado para o entendimento das doenças infecto-

contagiosas e para os meios atualizados de sua profilaxia, tratamento e 

cura, integre este modelo de prática profissional. Uma das propostas que 

estavam sendo debatidas na sessão de ensino médico, durante o Congresso 

dos Práticos, relacionava-se com a criação de uma Escola de Saúde 

Pública. 

Moncorvo Filho e Manoel Ferreira postularam uma visão higienista 

de cunho preventivista. Para o primeiro, o médico deveria “/combater/ 

todas as causas de insalubridade e de sofrimento, dedicando todos os 

esforços para prevenir as doenças evitáveis”
88

. A opinião de Manoel 

Ferreira foi a seguinte:  

 

No futuro, o treinamento dos médicos deve ser 

mais amplamente desenvolvido sob o ponto de 

vista de suas relações com o público. A verdadeira 

função do médico deverá ser de evitar ao invés de 

curar a doença. Os seus deveres tendem cada vez 

mais à oficialização, no sentido que seus serviços 

devem ser prestados à comunhão e não 

exclusivamente ao indivíduo.
89

 

Como afirmamos anteriormente, Manoel Ferreira foi um dos 

médicos cuja visão sobre o modelo ideal de prática profissional transitou 

entre o altruísta e o higienista. Na sua prática profissional, estas duas 

representações não pareciam contraditórias. Moncorvo Filho, menos 

premonitório que Manoel Ferreira, define uma agenda de 

responsabilidades sociais para o médico que vão desde “melhorar a 
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 Manoel José Ferreira. O médico como auxiliar da administração sanitária, in Actas, 
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condição das classes pobres” até “procurar para todos a luz, o ar, o 

alimento são, a casa higiênica”
90

.  

Renato Kehl foi um dos representantes da versão eugênico-

higienista. Ele afirma que: 

 

O eugenista, alicerçando os seus intuitos nos 

conhecimentos modernos, que envolvem as 

questões da hereditariedade, estuda as taras e 

vícios orgânicos individuais; preocupa-se com o 

indivíduo, em particular, visando-o no ponto de 

vista coletivo; procura resolver os problemas que 

dizem respeito a sua origem e a sua prole futura, 

para o fim de uma seleção contínua e segura da 

família humana. (...) esforça-se para fazer intervir a 

bagueta da ciência na criação do tipo equilibrado 

de homem.
91

 

 

Esta preocupação com o indivíduo em particular, visando-o no 

ponto de vista coletivo, parece-nos um ponto comum a todas as variantes 

da visão higienista. 

Se recuperarmos alguns elementos da trajetória profissional dos 

médicos que defenderam este modelo ao longo do Congresso dos Práticos, 

um fato nos chamará a atenção: todos atuavam em estabelecimentos 

públicos formuladores de políticas de medicina preventiva e de saúde 

pública. Assim, um segmento representativo da corporação organizou e 

representou seus interesses particulares ao longo daquele evento.  

A trajetória profissional de Manoel Ferreira transcorreu 

fundamentalmente na área da saúde pública. Chegou a ser catedrático de 

Higiene da Faculdade Fluminense de Medicina e diretor de Saúde Pública 

do Rio de Janeiro. Carlos Sá e Manoel Ferreira, além de apresentarem 

juntos a comunicação “O médico como auxiliar da administração 
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sanitária”, participaram das comunicações que tratavam de temas 

vinculados à saúde pública, como a necessidade de concurso para médicos 

do exército e a importância das visitadoras escolares.  

O fisiologista Miguel Osório de Almeida era, em 1915, livre-

docente de Higiene da Universidade do Rio de Janeiro. Junto com Castro 

Barreto, teve sua vida profissional associada ao Instituto Oswaldo Cruz. 

Apesar de ter um perfil marcadamente clínico, exercendo 

fundamentalmente as funções de pediatra na Policlínica do Rio de Janeiro, 

Moncorvo Filho fundou e dirigiu o “Instituto de Proteção à Infância”, onde 

desenvolvia um conjunto de atividades vinculadas à educação higiênica da 

criança e da mãe. Apresentou uma moção, aprovada por unanimidade pelo 

Congresso dos Práticos, na qual defendia “a criação da Repartição Geral 

de Assistência”
92

. Sua postura elogiosa em relação às iniciativas sanitárias 

implementadas pelo Estado se traduziu em outra moção, apoiada pelo 

Congresso, nos seguintes termos:  

 

O Congresso Nacional dos Práticos apresenta 

(...) aos poderes públicos federal e municipal, e 

mui particularmente ao Dr. Carlos Chagas, Diretor 

do Departamento Nacional de Saúde Pública, e ao 

Professor Luiz Barbosa, Diretor do Departamento 

Municipal de Assistência, as homenagens de que 

são merecedores pelos prestimosos serviços, com 

calorosos aplausos pela dedicação, sábia 

competência e patriotismo com que vêm 

desempenhando a trabalhosa função de que ora são 

investidos.
 93

 

 

O baiano Henrique Autran
94

 desenvolveu sua vida profissional em 

Salvador. Atuou fundamentalmente como higienista no Departamento 
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Nacional de Saúde Pública, particularmente no Serviço de Propaganda e 

Educação Sanitária. 

Renato Kehl
95

 tem seu nome associado à Comissão Central 

Brasileira de Higiene, da qual chegou a ser presidente. Além disso, foi 

membro correspondente das Sociedades Eugênicas de Londres, Paris e 

México.  

Nos diversos níveis de administração sanitária que estavam se 

organizando, sobretudo depois da estruturação do Departamento Nacional 

de Saúde Pública (1920), ampliava-se o lugar para o médico higienista. 

Cabe ainda ressaltar que todos os defensores do modelo higienista, sem 

exceção, atuavam profissionalmente, ou passaram a atuar, em alguma 

instância de poder público vinculada à gestão dos serviços de profilaxia, 

educação ou ação higiênica. 

O resgate de dados biográficos destes relatores ganha um 

significado particular se introduzirmos informações relacionadas com a 

vida e a carreira profissional de Raul Leitão da Cunha. Para ele, a atividade 

do médico higienista era  

 

… mais importante porque abrange toda a vida 

do homem, e concorre para a realização prática do 

lema de que não podem fugir as autoridades que, 

sinceramente, desejam a eficácia da sua 

administração: Instruir para poder sanear. 
96

 

Raul Leitão da Cunha
97

 havia sido Diretor Geral da Instrução 

Pública e Municipal (1919/1920). Saúde e Educação lhe pareciam dois 

campos do conhecimento que deveriam estar intimamente associados. Sua 

trajetória profissional, política e associativa é extensa. Cabe citar, por 

exemplo, que este histologista atuava com Carlos Chagas no 

Departamento Nacional de Saúde Pública, na época em que se realizou o 

Congresso dos Práticos. Exerceu o magistério na Faculdade de Medicina 
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do Rio de Janeiro desde 1908, inicialmente na cadeira de Histologia, 

ocupando posteriormente a de Bacteriologia e de Microbiologia. Em 1917, 

tornou-se catedrático de Anatomia e Fisiologia Patológica. Produziu 

artigos acadêmicos e participou de eventos cientificos, apresentado 

trabalhos nessas áreas do conhecimento. Sua fama era de professor 

rigoroso na avaliação dos estudantes. Segundo Lacaz (1963), logo ao 

entrar na Faculdade reprovou mais de metade da turma; muitos alunos 

teriam fugido para a faculdade de Medicina da Bahia, onde se formaram. 

Tornou-se membro emérito da Academia Nacional de Medicina em 1939. 

Chegou ainda a ser diretor da Faculdade de Medicina (1931), reitor da 

Universidade, deputado constituinte (1933) e Ministro da Saúde e da 

Educação. 

Diante destes dados, podemos admitir que Raul Leitão da Cunha 

desempenhava papel de liderança política e profissional entre os médicos 

defensores do modelo higienista. Supomos que adquiriu essa ascendência 

através dos cursos que ministrou. Sabemos que começou a lecionar em 

1908. Arrolamos, a seguir, os outros defensores deste modelo em um 

quadro que relaciona o ano em que cada um concluiu o curso de 

graduação, para começar a examinar nossa hipótese:  

 

RELATOR  IDADE  FORMADO EM  

Henrique Autran 53 1890 

Moncorvo Filho 51 1897 

Fontenelle 37 1909 

Miguel Ozório 32 1911 

Carlos Sá 35 1911 

Castro Barreto 33 1913 

Renato Kehl 33 1915 

Manoel Ferreira 25 1919 

 

A maioria dos defensores deste modelo foi aluno de Raul Leitão da 

Cunha ou sofreu sua influência durante os anos de faculdade. Como 

analisamos na parte anterior, este Congresso adquiriu relevância para nós, 

entre outros motivos, por ter reunido a elite médica da década de 1920. 

Raul Leitão da Cunha parece ser um dos integrantes da elite da elite – 

expressão que designará para nós, de agora em diante, aqueles que 

desempenhavam papel de destaque entre estes profissionais, na medida em 

que, formando opinião e tornando o grupo coeso, chegaram a liderar 

interesses corporativos específicos. 

Outra consideração referente às motivações individuais na escolha 

dos modelos nos parece pertinente. Os médicos que defenderam o modelo 

higienista, da mesma forma que os que defenderam os modelos anteriores, 

integravam diferentes faixas etárias. O alinhamento a este ou àquele 

modelo se fez, em grande parte, em função de uma avaliação pessoal das 

tendências e dos rumos que a profissão médica, aparentemente, viria a 

tomar. A preservação ou não do status econômico e profissional que cada 

relator detinha também influiu em seu posicionamento. O caso dos 

higienistas, neste sentido, é exemplar. Este conjunto de profissionais 

orientou sua atuação para a valorização da atividade do higienista como 

uma especialização médica, pleiteando a ampliação de seus espaços de 

ação. O número de moções apresentadas ao Congresso denota a intenção 

desses relatores. Tanto no caso das moções “aprovadas por unanimidade” 

quanto no das que foram apenas “apoiadas pelo Congresso”, a proporção 

das que foram apresentadas pelo grupo de defensores do modelo higienista 

ou eram favoráveis a medidas higienizantes foi de cerca de 50% em 

relação ao conjunto. A outra metade versava sobre prática profissional, 

ensino e assistência médica. No capítulo seguinte examinaremos como se 

desenvolveu o debate acerca das resistências à notificação compulsória. 

Mais uma vez, Henrique Autran e Leitão da Cunha apresentarão posições 

favoráveis à implementeção das medidas higiênicas.  

Quando os defensores do modelo higienista caracterizavam este 

tipo de prática médica como verdadeira e de futuro, não faziam apenas um 

exercício de retórica vazio. Parece-nos que estas palavras denotam crenças 

e intenções; representam gestos, atitudes, posicionamentos, na medida em 

que poderiam ter como consequência a abertura e/ou a ampliação dos 

espaços de participação profissional nas esferas públicas para os 

profissionais com esse tipo de compromisso e especialização. Ao assumir 
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este tipo de postura, os higienistas organizavam e representavam seus 

interesses, lutando pelo monopólio de uma determinada fatia do mercado 

de trabalho. Analisaremos, na última parte deste trabalho, as contrapartidas 

de prestígio, poder e dinheiro oferecidas pelo Estado a quem ocupasse as 

instâncias públicas de saúde que estavam sendo criadas. Os higienistas, 

portanto, pretendiam, até, obter amparo legal para a exclusividade sobre 

essa fatia de mercado, como ficou claro na proposta de criação de uma 

escola especializada na formação deste profissional. Ao defenderem a 

criação desse gênero de estabelecimentos, estes relatores estavam lutando 

pela delimitação e sofisticação de sua formação e de seu conhecimento: 

estratégias nítidamente destinadas a ampliar seu prestígio e poder junto aos 

clientes, à sociedade e ao Estado.  

Como vimos neste capítulo, os defensores do modelo higienista 

não foram os únicos a expressar interesses em favor de um segmento da 

corporação. Thibau Jr. posicionou-se favorávelmente ao incremento da 

formação do tisiologista enquanto Seidl lutou pelo monopólio do médico 

legista no fornecimento de atestado de óbito. 

Quando os defensores do modelo higienista ressaltavam a 

importância da ação do médico na prevenção das doenças ou na educação 

eugênica, procuravam convencer a audiência e a sociedade de sua 

importância. Por esta razão, tanto Fontenelle quanto Leitão da Cunha 

deixaram transparecer em seus depoimentos a vontade de colocar o médico 

higienista em uma posição superior ou “mais importante” que a do 

“médico comum”. 

Concluindo a caracterização do modelo higienista, podemos 

afirmar que ele estava calcado na associação entre o trabalho médico e o 

progresso do país. Por esta razão, ele diferia tanto do modelo altruísta 

quanto do tecnicista. O sentido de sua prática estava voltado para a 

educação higiênica e eugênica e a prevenção das doenças das 

coletividades. Com isso, pretendiam engajar o médico na luta contra a 

pobreza, que era vista como uma consequência da má condição de saúde e 

da ausência de educação sanitária dos segmentos populares. Para tanto, a 

atividade ideal do médico não deveria se limitar a um conhecimento 

clínico abrangente, nem a uma especialização que compartimentasse o 

corpo do indivíduo em partes dissociadas. Os aspectos mais ressaltados 

pelos defensores do modelo higienista introduziam a necessidade de uma 

formação especializada, esotérica, complexa, inatingível e 

institucionalizada, que não percebesse a doença como algo estanque do 

processo social e econômico em que estava inserida. Para os seguidores 

deste modelo, habilitar o cidadão para o trabalho era o maior compromisso 

moral que o médico deveria ter com seu trabalho. Da mesma maneira que 

no modelo tecnicista, este tipo de prática profissional integra o universo da 

ciência. As condutas profissionais dos higienistas seriam mediadas por 

diagnósticos cientificamente comprovados. O aspecto da normatização das 

condutas e da educação higiênica representam uma face de peculiar 

relevância neste modelo profissional. 

A configuração do modelo higienista conclui nossa análise sobre os 

modelos profissionais em disputa no interior da elite da profissão médica 

presente no Congresso Nacional dos Práticos, permitindo-nos afirmar que 

se configurou o seguinte quadro: 

 

M O D E L O    U N I V E R S O    S E N T I D O  D A  

P R Á T I C A   

altruísta da arte o indivíduo 

tecnicista da ciência o indivíduo 

higienista da ciência a coletividade 

 

Diante do que foi analisado até aqui, gostaríamos de examinar três 

conjuntos de idéias que consideramos pertinentes nesse momento: o 

engajamento, a organização de interesses e a heterogeneidade da 

constituição dos participantes do Congresso Nacional dos Práticos. 

Uma geração engajada 

O Congresso Nacional dos Práticos traduz uma disputa interna à 

corporação médica sobre o modelo profissional que deveria ser 

privilegiado. Retomando alguns exemplos, já citados neste capítulo, 

podemos, porém, observar enorme similitude na maneira com que alguns 

dos defensores dos diferentes modelos estruturavam sua argumentação.  
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Eduardo Meirelles, defensor do modelo altruísta, adverte: “Quem 

exercer esta profisão sem polvilhá-la com esta eucaristia do altruísmo, 

poderá ser um distribuidor de drogas, mas nunca um verdadeiro médico”. 

Irineu Malagueta, defensor do modelo tecnicista, afirma: 

“Hoje se complicam os meios diagnósticos, (...) novos campos de 

estudos (...) demandam especialização, de jeito que um indivíduo isolado 

não pode concorrer, como deve, para o bem do doente e o progresso da 

medicina.” 

Manoel Ferreira, ao defender o modelo higienista, ressalta: “... no 

futuro (...) a verdadeira função do médico deverá ser de evitar ao invés de 

curar a doença”. 

Ao defender um tipo de modelo profissional em detrimento de 

outro, Meirelles se diz portador da verdadeira identidade, Malagueta da 

moderna e Manoel Ferreira da do futuro. Cada um fez questão, 

insistentemente, de destituir de sentido a posição de seu colega. 

Antecipatórios, arrogantes, autoritários, prepotentes; mas, sobretudo, 

engajados e militantes. Podemos concluir, então, que os integrantes da 

elite médica presentes no Congresso Nacional dos Práticos estavam 

dispostos a lutar por tudo. Lutavam contra a tuberculose, o analfabetismo, 

o alcoolismo, o aborto e as doenças venéreas, como atestam os títulos de 

alguns relatórios. Independentemente da idade, do nível de inserção 

profissional, da especialização ou do compromisso com associações 

corporativas, os relatores daquele evento pareciam prontos para a luta. 

Uma delas era a luta em si. Interessados em definir o modelo que deveria 

prevalecer no mercado de prestígio e poder, usaram a palavra, as intenções 

e os gestos para tirar o peso, o significado e o sentido da argumentação da 

posição rival ou concorrente e valorizar a própria. Uma geração engajada. 

Um grupo de médicos com crenças distintas, com modelos profissionais 

concorrentes, mas com a mesma intenção: lutar para que a própria opinião 

prevalecesse. Nesta luta, as pessoas expunham-se publicamente e 

defendiam os interesses compartilhados, brandindo destemidamente idéias 

e posições.  

A organização dos interesses : palavras, intenções e gestos 

A palavra de Carlos Seidl, exposta e analisada anteriomente, pode 

nos ser útil para a introdução de um segundo conjunto de reflexões. Como 

vimos, este relator, ao defender o modelo tecnicista, ressaltou a 

importância da ciência e a necessidade da especialização, contrapondo-se à 

visão própria aos que propugnavam pelo modelo altruísta. Além disso, 

defendeu as vantagens da garantia do monopólio no mercado de trabalho 

para o médico legista, especialidade que ele, particularmente já 

desempenhava. Sua intenção se transformou em gesto ao conseguir que o 

Congresso Nacional dos Práticos apoiasse a moção em que solicitava 

“proteção e aplauso ao projeto de Antonio Austrágesilo para a perícia 

médica” 
98

 . 

Carlos Seidl não foi o único a defender uma posição que 

promoveria a ampliação de seu prestígio particular ou a garantia do 

monopólio de um ramo de atividade que exercia. Individual ou 

coletivamente, os médicos fizeram uso da palavra para articular interesses 

específicos. A palavra transformou-se em uma intenção que se 

materializou em gestos, em defesa de opiniões, em combate a outras 

visões, em apresentação de moções. No caso que acabamos de analisar, a 

valorização da ação do higienista foi uma estratégia tão lícita quanto a 

pregada pelos defensores do modelo altruísta ou do modelo tecnicista. 

Persuadir pela palavra e conseguir convencer o público presente de que sua 

visão era a mais válida, justa, correta e verdadeira: este parece ter sido o 

intuito dos relatores ao defenderem, com tanto vigor, suas posições.  

A inserção histórica das heterogeneidades constitutivas 

O campo era de disputa. Nem este nem aquele modelo de prática 

profissional era defendido por todos os médicos presentes ao evento. 

Havia, em 1922, um claro conflito entre os integrantes da elite médica 

sobre o modelo profissional que deveriam seguir ou privilegiar. 

O conceito de profissão é extremamente válido para a análise que 

empreendemos, se forem consideradas as heterogeneidades que o 

constituem. A análise empírica que fizemos anteriormente permitiu que 
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percebêssemos pelo menos três modelos de prática médica rivalizando-se e 

organizando-se segundo interesses próprios. 

A polêmica entre os modelos profissionais em disputa é apenas um 

exemplo da heterogeneidade constitutiva de uma profissão. Outras 

polêmicas se evidenciarão à medida que prosseguirmos na análise dos 

relatórios apresentados neste evento. 

Esta heterogeneidade está historicamente contextualizada, a nosso 

ver. No início do século XX, tanto o processo de assalariamento 

promovido pelo Estado quanto o da especialização do conhecimento eram 

ainda embrionários, se comparados ao que ocorreu vinte anos mais tarde. 

O contexto histórico em que se situa o Congresso Nacional dos Práticos é 

permeado por um conjunto de apreensões sobre os rumos que a profissão 

médica iria tomar. Neste sentido, o debate travado em seu interior reflete 

as inquietações que atormentavam a elite médica naquela época.  

O conflito entre médicos e parteiras, que será analisado na terceira 

parte deste trabalho, ou entre médicos e homeopatas, que será objeto de 

nossa atenção na quarta parte, são alguns exemplos destas inquietações. 

Cursos de formação profissional para estas duas atividades da área da 

saúde já haviam sido institucionalizados e o mercado de serviços de saúde 

estava sendo ocupado por profissionais com potencial para rivalizar ou 

concorrer com o médico. Como veremos a seguir, as estratégias planejadas 

pela elite médica a este respeito variaram enormemente.  

Esta polêmica era própria da década de 1920. Se o Congresso 

Nacional dos Práticos tivesse se realizado em outro contexto histórico, as 

preocupações seriam outras, os debates teriam sentido e significado 

diferentes. Os interesses seriam organizados de forma distinta. As 

heterogeneidades profissionais, porém,  continuariam sendo evidenciadas.  

Uma análise que utilize a profissão como unidade analítica deve 

levar em conta a conjuntura histórica mais geral por que passa a sociedade 

em que esta profissão atua. A profissão está submetida a uma série de 

injunções políticas, econômicas e culturais mais gerais, que não dependem 

de sua intervenção, mas que se impõem, muitas vezes, sobre ela. Este 

exame não isenta o analista de atribuir igual importância à profissão 

mesma, seus interesses, sua luta pelo monopólio do mercado, pela auto-

regulação, pelo domínio de um conhecimento sofisticado e aplicável às 

demandas sociais. 

O conceito profissão, do ponto de vista sociológico, é valido 

enquanto unidade analítica se forem consideradas as heterogeneidades 

historicamente instituídas que o constituem. Lutar pelo monopólio do 

conhecimento e da prática, garantir elevados índices de prestígio e 

remuneração representam algumas das estratégias próprias às profissões, 

encaradas do ponto de vista da tradição sociológica, para garantir sua 

existência.  
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CAPÍTULO II : CONDUTAS DESEJÁVEIS 

 

A par da disputa que opunha alguns relatores quanto ao modelo de 

prática médica, identificamos no Congresso Nacional dos Práticos outra 

querela interna à profissão, de cunho ético profissional, centrada em três 

questões:  

1) Os limites da preservação do segredo profissional; 

2) A padronização dos anúncios médicos; 

3) O caráter da relação entre médicos e farmacêuticos. 

Em 1922, não existia um registro formal, instituído pela categoria 

médica, visando a regulamentar seus padrões de conduta e 

comportamento. Por esta razão, alguns relatores ampararam seus 

argumentos no Código Penal de 1890 e no “Regulamento do 

Departamento Nacional de Saúde Pública”, promulgado em 1920
99

.  

Analisaremos, a seguir, como se desenvolveu a polêmica ético-

profissional em tornos destas três questões. 

SEGREDO PROFISSIONAL 

Lendo e analisando o Regulamento
100

, podemos concluir, sem 

dificuldade, que o espectro social de ação do Departamento Nacional de 

Saúde Pública era muito amplo. Ele ia da engenharia sanitária à assistência 

infantil; da fiscalização do exercício da medicina à profilaxia das doenças 

infecto-contagiosas. Com o Departamento Nacional de Saúde Pública, 

gerava-se, ainda, uma complexa estrutura burocrática, ordenada em 

diretorias, inspetorias e serviços, que serão analisados no capítulo 2 da 

Parte V deste trabalho. Por um lado, esferas de prestígio e poder estavam 

se abrindo, aptas a serem ocupadas por médicos. Por outro lado, muitos 

profissionais seriam recrutados para trabalhar sob o regime assalariado. O 

Departamento Nacional de Saúde Pública organizava-se assim com uma 

potencial capacidade de interferência sobre o mercado de trabalho médico. 

Esta dimensão será objeto de nosso interesse na última parte deste 
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 Passaremos, de agora em diante, a utilizar a expressão Regulamento, referindo-nos ao 

Decreto-Lei 14.354 de 15 de setembro de 1920.  

trabalho. Neste momento, analisaremos as ações e reações que estavam 

sendo orquestradas em relação à aplicação da notificação compulsória.  

Vinte doenças infecto-contagiosas, de alto índice de letalidade, 

foram escolhidas para a luta em que os médicos estavam empenhados. A 

erradicação era um objetivo mais ou menos utópico; a penicilina, por 

exemplo, só seria descoberta por Fleming em 1929 e seu uso clínico 

tornado possível na década de 40 (Encyclopædia Britannica, 1964, vol.17: 

464-465). As armas disponíveis para evitar o contágio eram, 

preventivamente, a higiene e a vacinação contra algumas delas e, para 

evitar a disseminação epidêmica, o isolamento rápido nos casos 

manifestos. O DNSP instituiu a notificação compulsória dos casos às 

autoridades sanitárias, responsáveis pela política de saúde no País, como 

uma arma a mais, deixando seu controle a cargo dos serviços técnicos da 

Inspetoria de Profilaxia.  

 O chefe da casa, os parentes, os dirigentes de residências coletivas, 

de estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas – e o médico –, 

deveriam comunicar por escrito, à Inspetoria, o nome do doente portador 

de qualquer destas moléstias
101

. O médico passava a ter papel fundamental 

no processo de notificação, tanto na qualidade de diretor de asilo, casa de 

saúde ou hospital quanto na de clínico do paciente contaminado
102

. Em 

qualquer destas circunstâncias, ele era “obrigado” a notificar. 

O debate travado durante o Congresso Nacional dos Práticos 

denota que a categoria médica não estava se submetendo plenamente a esta 

recente determinação governamental. As palavras dos quatro relatores que 

se ocuparam deste tema revelam duas das possíveis razões que 

determinavam essa resistência. Por um lado, a notificação compulsória 

interferia na autonomia do trabalho médico, pois obrigava o médico a 

adotar determinada conduta, independente de sua vontade. Por outro, 

redimensionava o segredo profissional, afetando a relação do médico com 

seu paciente. 
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Entre as conclusões apresentadas por Leitão da Cunha, consta a 

seguinte: “A notificação compulsória não atenta contra a liberdade 

individual, nas sociedades organizadas, nem encontra obstáculo maior no 

respeito ao segredo profissional”
 103

. 

Ferir ou não a liberdade individual. Esta era uma das razões que 

justificavam a resistência dos médicos em relação ao pleno cumprimento 

da notificação compulsória. Para a mentalidade liberal predominante entre 

os que exerciam a medicina no início do século XX, nenhuma 

determinação legal que interferisse na autonomia do exercício da atividade 

seria bem-vinda. Um dos aspectos que mais nos chamou a atenção durante 

a leitura e a análise do “Regulamento dos Serviços do Departamento 

Nacional de Saúde Pública”, foi o fato de ele buscar, em muitos casos, 

determinar as responsabilidades e os deveres do médico em relação às 

coletividades. O Regulamento pretendia delimitar o espaço de ação do 

médico, impondo-lhe sanções no caso do não cumprimento das prescrições 

legais, como demonstra o conjunto de artigos relativos à notificação 

compulsória das doenças infecto-contagiosas, de que damos o exemplo a 

seguir: 

 

o médico /deverá/ comunicar por escrito ou pelo 

meio mais rápido, à respectiva Inspetoria ou à 

Delegacia de Saúde mais próxima, indicando o 

nome por inteiro, idade, sexo, residência e 

procedência (...) do doente ou do suspeito das 

moléstias especificadas.
104

 

 

Caso não agisse desta forma, o médico estaria sujeito ao pagamento 

de multa. Se fosse funcionário do Departamento Nacional de Saúde 

Pública
105

 , ficaria desempregado.  

                                                           
103

 Leitão da Cunha. O médico como auxiliar da administração sanitária, in Actas pág. 

460. Cf. nota 4 . 
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Decreto-Lei n° 14.354, art. 262, § 1°.
 

105
 Ibidem, art. 264, § 4°. 

Cabe salientar, entretanto, que não era só o médico que estava 

sujeito a esta obrigação. Chefes de casa, de habitação coletiva, diretores de 

escola ou de indústria: todos estavam obrigados a notificar os casos à 

Saúde Pública. Caso o responsável não cumprisse esta determinação, 

estava previsto o pagamento de multa em dinheiro. O quadro abaixo 

explicita as punições previstas para cada tipo de infrator
 106

 : 

 

I N F R A T O R   P U N I Ç Ã O   

Chefe de casa  20$000 a 100$000 

Chefe de habitação coletiva  100$000 a 500$000 

Diretor de estabelecimento de ensino, 

hospitalar, indústrial ou comercial 000000 

100$000 a 500$000 

Médico que examine o paciente ou que 

assuma a direção do tratamento  

500$000 a 1.000$000 

 

No entanto, o sucesso da notificação compulsória dependia 

fundamentalmente do médico, o que é bastante claro pelo valor da multa 

em que incorria. Apesar de todos os mecanismos criados para coagi-los a 

cumprir as determinações do Regulamento, os médicos continuavam 

deixando de notificar. Pelo menos, esta era a queixa de todos os relatores 

que se posicionaram a este respeito. 

Leitão da Cunha questiona o conceito de liberdade indiscriminada e 

afirma que, numa sociedade normalmente organizada, o princípio da 

liberdade individual termina onde começam os direitos dos outros. Ele 

considera legítimas, por esta razão, as leis que protegem um indivíduo são 

de outro contaminado. 

A outra dimensão desta polêmica relaciona-se com o segredo 

profissional. Os outros três relatores que trataram da questão da 

notificação compulsória procuraram demonstrar que não havia 

incompatibilidade entre o fato de o médico revelar às autoridades 

sanitárias o nome de um paciente portador de uma das 20 doenças 

notificáveis e a preservação do segredo profissional. 
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O Juramento Hipocrático afirma: 

“Do que vir e ouvir na sociedade, no exercício de minha profissão, 

calarei o que não há necessidade de ser divulgado, considerando a 

discrição como um dever em semelhante caso”.  

Em certo sentido, o cerne da relação médico-paciente é sua 

inviolabilidade. Para revelar ao médico as circunstâncias íntimas em que 

adquiriu determinadas doenças, o paciente tem que ter certeza de que tanto 

suas palavras quanto o resultado dos exames permanecerão como um 

segredo entre as duas partes. 

O médico, durante uma consulta individual e privada, identifica 

que um paciente é portador de certa doença contagiosa. Se a anamnese não 

for ligeira e a relação for de confiança, o paciente oferecerá elementos 

íntimos que permitirão um diagnóstico mais preciso. Obtido nessas 

condições, o diagnóstico pertenceria ao domínio do segredo profissional.  

Se o diagnóstico indicasse que o paciente era portador de uma das 

vinte moléstias passíveis de notificação compulsória, as consequências 

previstas no Regulamento eram extremamente desfavoráveis ao paciente. 

O infectado poderia, primeiramente, ser segregado da sociedade: 

 

As pessoas afetadas de doenças de notificação 

compulsória e as que residirem nas mesmas casas, 

em contato com os doentes, devem ser excluídas 

das escolas particulares e públicas, colégios, liceus 

ou estabelecimentos análogos.
107

 

 

Outras medidas de cunho discriminatório poderiam ser tomadas, de 

acordo com a doença. Os que estivessem contaminados pela “tuberculose 

aberta” não seriam “admitidos em cargos públicos, interinos ou 

efetivos”
108

. Aos “atacados por tuberculose aberta, lepra ou tracoma”
109

 

não seria fornecida a carteira de saúde, documento imprescindível para a 
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 Decreto-Lei n° 14.354, art. 269. 
108

 Ibidem, art. 454. 
109

 Ibidem, art. 218. 

obtenção de emprego doméstico. Além disso, o mesmo Regulamento 

determina:  

Aos indivíduos atacados de leishmaniose, 

bouba, ozena, sífilis no período contagiante, 

blenorragia aguda, oftalmia purulenta, doenças 

parasitárias da pele, pediculose, bem como de 

qualquer doença aguda transmissível, só será 

fornecida a carteira de saúde após a cura ou 

tratamento conveniente
110

 

 

No caso das vinte doenças de notificação compulsória, o 

isolamento era a providência seguinte a ser tomada obrigatoriamente
111

. 

Ele poderia ser nosocomial ou domiciliário, “podendo este ser de rigor ou 

parcial, a juízo da autoridade sanitária”
112

. A revelação do segredo 

profissional equivaleria a fazer o doente perder seu emprego e até o 

contato com a família, se fosse isolado em sanatórios construídos para este 

fim. O período e a modalidade de isolamento variavam de acordo com a 

enfermidade. A readmissão às atividades ordinárias de trabalho estava 

condicionada a uma autorização formulada pelas autoridades sanitárias.  

Na última parte deste trabalho, a questão do isolamento será mais 

uma vez abordada, do ponto de vista das consequências sobre a 

organização do mercado de serviços de assistência médica. No momento, 

importa ressaltar que este procedimento revela, por um lado, o 

conhecimento que a medicina detinha sobre a transmissão e a prevenção 

destes enfermidades. Além disso, ele permite identificar que a noção de 

saúde para as coletividades já apresentava seus primeiros defensores: a 

defesa do isolamento do doente era feita em nome do bem comum. 

Para Afrânio Peixoto, o princípio hipocrático, formulado fora 

deturpado:  

…para evitar a maldade inútil da indiscrição de 

um pacto moral implícito, fez o médico uma 
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prerrogativa de sua classe, às vezes absurdo 

orgulho dela, sem justificativa.
113

 

 

O cumprimento desse pacto moral encontrava no Código Penal 

Brasileiro da época um forte aparato legal:  

 

O cidadão que revelar a qualquer pessoa o 

segredo de que tiver notícia ou conhecimento em 

razão do ofício, ou emprego, ou profissão, está 

sujeito a pena de até três meses de prisão e 

suspensão do ofício, emprego ou profissão por seis 

meses a um ano.
114

  

 

O mesmo Código postula ainda que “ninguém pode estar obrigado 

a depor de fato a cujo respeito, por estado ou profissão, deve guardar 

segredo”
115

. 

Afrânio Peixoto entendia que esses preceitos legais e filosóficos 

eram interpretados erroneamente. Suas palavras adquirem um tom de 

advertência à categoria, quando propõe a revisão dos Códigos Civil e 

Penal relativos ao segredo profissional: “Considerai, pois, nos absurdos a 

que nos conduz hoje esse dogma absurdo do segredo profissional, 

anacronismo moral do vosso tempo”
 116

. 

Com estas palavras, evidencia-se uma das intenções de Afrânio 

Peixoto: persuadir os demais integrantes da elite presente ao evento a 

assumirem determinadas posições e, concomitantemente, influir sobre os 

poderes públicos para que fossem substituídas as atuais determinações 

legais por outras, tidas como mais justas e apropriadas. Afrânio Peixoto 

não foi o único a manifestar-se neste sentido. O Congresso Nacional dos 

Práticos foi um momento em que médicos militantes reuniram-se para 

discutir o que fazer diante dos dilemas que afetavam a organização de seu 
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 Afrânio Peixoto. A evolução do segredo médico, in Actas, pág. 420. Cf. nota 4 . 
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 Código Penal Brasileiro de 1890, art. 192.  
115

 Ibidem, art. 144. 
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 Afrânio Peixoto. A evolução do segredo médico, in Actas, pág. 423. Cf. nota 4 . 

trabalho. Alguns, com opinião mais formada, esforçaram-se em convencer 

os demais de suas posições. Persuadir a audiência representava um passo 

significativo para que a corporação, em seu conjunto, interviesse no curso 

dos acontecimentos, modificasse a legislação vigente e alterasse 

comportamentos cristalizados. 

Voltemos à questão das razões que levavam à resistência em 

notificar os portadores de doenças contagiosas. 

Se o segredo profissional, para Afrânio Peixoto, teria se tornado 

indevidamente uma “prerrogativa /da/ classe”, Henrique Autran afirmara: 

“a notificação da moléstia à autoridade sanitária representa, pois, uma 

condição indispensável à eficiência do serviço de saúde pública”
117

. 

Sua preocupação concentra-se mais na eficiência do sistema do que 

na liberdade individual do médico e sua possível contradição com os 

princípios hipocráticos. O título de seu pronunciamento nos parece 

revelador: “O médico como auxiliar da administração sanitária”. 

Criticando os que argumentam que a notificação compulsória fere o 

segredo profissional, Henrique Autran afirma:  

 

A esse argumento se opõem as exigências dos 

altos princípios sociais, o interesse coletivo da 

sociedade, motivos mais que suficientes para 

obrigar o médico a vencer estes preconceitos e a 

cumprir seu dever moral e legal, qual seja, 

influenciar, com a notificação do doente, para que 

seja eficiente a ação de uma campanha, cujo fim é 

prestar à população serviços inestimáveis sendo 

como é seu escopo fazer a profilaxia de uma 

doença que, sobre acarretar muitos prejuízos 

sociais, eleva grandemente o coeficiente de 

mortalidade.
118
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A retórica do interesse coletivo, nesse caso, assume seu peso e 

ocupa seu lugar. O interesse individual do médico em relação a seu 

paciente passa a exercer um papel secundário. Henrique Autran quer 

convencer o conjunto da categoria de que a notificação contribui para a 

eficiência do sistema e para a diminuição da mortandade.  

Assim, este relator preserva sua coerência, favorável ao modo 

higienista de ser médico – inoculador no espírito dos clientes de noções 

relativas à higiene individual e coletiva. No capítulo anterior, observamos 

que Henrique Autran queria, acima de tudo, persuadir os pacientes a se 

submeterem à autoridade sanitária. Neste caso, ele deseja convencer o 

médico a exercer esta autoridade sobre o paciente e a sociedade em geral.  

As voltas que todos estes argumentos dão revelam ainda que o 

Regulamento de 1920, apesar do forte cunho coercitivo sobre a categoria, 

não era suficiente para persuadir o médico a assumir uma mudança de 

postura em relação ao seu paciente. 

A notificação compulsória, se era vista como uma medida capaz de 

prevenir o contágio, pode ser entendida, ao mesmo tempo, como um 

instrumento de delação, com consequências muito graves para a vida e 

para o trabalho do doente. 

No entender de Henrique Autran, este poder de polícia não só 

deveria ser cumprido como ampliado. Referindo-se especificamente à 

“grande conveniência” que a notificação das doenças venéreas poderia 

acarretar, cita disposições vigentes na Nova Zelândia e na América: 

“Nenhum doente de doença venérea poderá ser empregado nas fábricas ou 

nos estabelecimentos de substâncias alimentícias, sendo multado não só o 

patrão infrator senão ainda o empregado”
119

.  

A seguinte determinação consta do capítulo XXII do Regulamento, 

que trata exclusivamente dos procedimentos relativos às doenças venéreas: 

 

…as autoridades sanitárias (...) procurarão 

convencer os pacientes [portadores de doenças 

                                                           
119

 Idem, in Actas, pág. 271.Cf. nota 4 . 

venéreas] por meios suasórios da necessidade de 

fazer a cura profilática nos Dispensários ou 

Hospitais mantidos ou subvencionados pelo 

Governo.
120

 

 

Não identificamos, no decreto brasileiro, qualquer mecanismo 

coercitivo específico ao portador de doenças venéreas. Os meios suasórios 

previstos pareciam insuficientes para Autran.  

A dimensão que a luta anti-venérea assumiu no Brasil desde 

meados do século XIX até  o advento do tratamento da penicilina, nos anos 

1940, foi objeto de análise recente na obra de Carrara (1996). Dentre os 

aspectos ressaltados pelo autor, identificamos o papel desempenhado pelos 

sifilógrafos, especialidade médica inserida, desde o seu surgimento, na 

dermatologia.  

 

Aparentemente, esta justaposição se ancorava 

em um critério clínico, pois, embora não atacasse 

exclusivamente, ou mesmo particularmente a pele, 

a sífilis, tinha aí suas manifestações sintomáticas 

mais evidentes. Na epiderme, era mais facilmente 

reconhecível e diferenciável. E, além disso, era 

através de suas lesões cutâneas que se transmitia e 

se perpetuava, adquirindo as terríveis dimensões 

que lhe eram atribuídas. No campo da 

dermatologia, entre várias outras entidades de 

nomes exóticos e absolutamente banais, a sífilis 

convivia com uma outra doença de alta visibilidade 

social e intensa evocação simbólica, a lepra 

(...).(Carrara, 1996:14) 

 

Carrara (1996) assinala ainda que a transformação da sífilis em 

ameaça coletiva, em doença de impacto social, tinha o objetivo de 
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aumentar a importância desta especialidade que se constituía. O autor 

afirma:  

“/os sifilógrafos/ souberam com maestria fazer 

com que pela sífilis passasse não apenas o destino 

dos doentes, mas o de uma série de entidades que 

transcendiam o indivíduo: a família, sem dúvida, 

mas também  a sociedade, a raça, a nação, a 

humanidade, a espécie” (Carrara, 1996:15).  

 

Se a sífilis assumia esta conotação simbólica, no Brasil e no 

mundo, o aparato legal suasório em relação ao paciente parecia para 

Autran extremamente insuficiente. A comparação que este relator 

estabeleceu com a realidade da Nova Zelândia e da América do Norte, 

visava, sobretudo, tornar ainda mais severas as medidas preventivas. 

Como mostramos acima, estava prevista uma multa em dinheiro para os 

patrões que não notificassem a Saúde Pública. Autran pretendia que 

também os empregados fossem penalizados.  

Para os objetivos que orientam este trabalho, importa ressaltar que  

este relator, como os demais que reiteraram a importância da notificação 

compulsória, propugnava pelo incremento do papel intervencionista do 

Estado na vida do cidadão, fosse ele patrão ou empregado. 

Um dos capítulos do Regulamento procurava normatizar o 

funcionamento da “polícia sanitária”, para que o funcionário do 

Departamento Nacional de Saúde Pública “tivesse livre ingresso em todas 

as habitações particulares e coletivas”, intimando ou multando o 

proprietário ou o locatário que se opusesse às visitas domiciliares, às 

desinfecções de imóveis ou às remoções de doentes contaminados por 

alguma das vinte doenças relacionadas anteriormente
121

. No caso da 

varíola, por exemplo, “as pessoas que não quiserem aceitar as medidas 

constantes dos artigos precedentes serão recolhidas a um edifício 

apropriado”
122

. Em relação à leishmaniose, o isolamento seria nosocomial 
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 Decreto-Lei n° 14.354, Título VII, Cap. III, intitulado “Delegacias de Saúde”. 
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 Ibidem, art. 358. 

quando o doente se recusasse a “executar as medidas profiláticas 

indicadas”
123

.  

Henrique Autran enaltece as medidas de cunho mais rígido 

observadas em outros países relativamente às doenças venéreas. 

Comparando sua posição com o que o Regulamento pregava, podemos 

deduzir que havia, no seio da corporação médica, críticas em relação à 

ação do poder de polícia da Saúde Pública, considerada ainda ínfima, 

apesar da postura intervencionista do espaço privado do cidadão estar 

formalmente consignada. De forma coerente com o pensamento higienista 

da época, tal postura não mereceu dos relatores do Congresso dos Práticos 

qualquer queixa. As resistências à implementação da notificação 

compulsória eram evidentes, sobretudo, nas palavras dos que defendiam 

esta medida. 

Tratando da luta contra a tuberculose, Thibau Júnior revela um 

outro ângulo da mesma polêmica. Ele afirma:  

 

Admitamos agora que o médico que notifica a 

tuberculose seja prejudicado, uma ou outra vez, 

pela perda de um elemento de sua clientela, ele se 

consolará, porque a satisfação de seu dever 

cumprido está acima do interesse material e, 

assegurada assim, sua dignidade, certamente 

receberá com prêmios o pagamento de sua nobre 

ação pelas mãos de outros que compreendam o seu 

caráter.
124

  

 

Por que razão o médico não revela seu segredo a particulares – 

parentes da vítima – nem ao Estado, responsável por medidas profiláticas 

na área da Saúde Pública? Para não se prejudicar, perdendo um elemento 

de sua clientela. 
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O Decreto, formalmente, não previa esta perda. Ele admitia tanto 

nos hospitais “dependentes do DNSP” quanto nos hospitais particulares 

que o paciente fosse tratado “por qualquer médico de sua confiança”
125

 .  

Ao oficiar à Saúde Pública que seu paciente era portador de uma 

das 20 doenças notificáveis, o médico, ao mesmo tempo, infringia um 

princípio integrante do juramento hipocrático e descumpria o artigo 192 do 

Código Penal, que considerava crime revelar a qualquer pessoa um 

segredo obtido no exercício da profissão. Do ponto de vista estritamente 

jurídico, a controvérsia era grande, já que, ao mesmo tempo, o 

Regulamento de 1920 obrigava o médico à notificação, punindo-o caso 

esta determinação não fosse seguida. As palavras de Thibau Jr. nos 

permitem concluir que parte dos receios no cumprimento desta 

determinação estava relacionada com a perda da clientela que poderia 

ocasionar, e não com uma controvérsia legal. Os médicos, que tinham uma 

relação fundamentalmente liberal com seus pacientes e deles dependiam 

para seu sustento e sobrevivência, não queriam correr o risco de perdê-los.  

Se arrolarmos os cargos e as funções na área da Saúde Pública 

ocupados pelos relatores que insistiram na implementação da notificação 

compulsória em 1922, constituiremos o seguinte quadro:  

 

D E F E N S O R E S  D A  N O T I F I C A Ç Ã O  

C O M P U L S Ó R I A  

RELATORES  CARGO –  FUNÇÃO NA SAÚDE 

PÚBLICA  

Leitão da Cunha  diretor do Serviço Sanitário do  

Distrito Federal 

Henrique Autran chefe do Serviço de Propaganda e 

Educação Sanitária - DNPS 

Thibau Jr.  subinspetor sanitário – DNSP 

Afrânio Peixoto catedrático de Higiene da 

Faculdade de Medicina / RJ  
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Decreto-Lei n° 14.354, art. 113. 

Torna-se claro, pelo quadro acima, que todos os relatores que 

defenderam a necessidade da notificação compulsória ocupavam cargos de 

destaque e poder na gestão dos serviços de saúde pública na década de 20. 

Como mostramos anteriormente, Leitão da Cunha, Henrique 

Autran e Thibau Junior defenderam o modelo higienista. Coerentemente, 

continuaram a defender os interesse subjacentes a este perfil profissional, 

exigindo que a notificação compulsória fosse implementada, a despeito 

dos interesses dos médicos clínicos que dependiam de pacientes 

particulares para sobreviver. 

A carreira de Afrânio Peixoto (1876/ 1947)
126

 merece destaque. 

Este médico baiano tinha, em 1922, quarenta e cinco anos de idade e vinte 

e cinco de formado. Até então, já havia dirigido o Hospital Nacional de 

Alienados (1903/1905) e ocupado a cátedra de Higiene da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro (1917). Logo após o encerramento do 

Congresso dos Práticos, foi eleito presidente da Academia Nacional de 

Medicina (1923) e deputado federal pela Bahia (1924). Alguns anos 

depois, chegou a reitor da Universidade do Distrito Federal (1934). Sua 

trajetória profissional assemelha-se assim, em muito, à de Leitão da 

Cunha. Ambos combinaram em sua carreira uma presença significativa no 

meio universitário, no associativo, no científico e no político. Além disso, 

saúde e educação pareciam, para estes dois relatores, duas faces da mesma 

moeda. Afrânio Peixoto foi, ainda, diretor da Escola Normal do Rio de 

Janeiro (1915) e Diretor Geral de Instrução Pública do Distrito Federal 

(1916/1917). Por tudo isso, pode ser considerado um outro integrante da 

elite da elite. 

Como observamos ao abordar os modelos profissionais em disputa, 

também neste caso a palavra, a intenção e o gesto podem ser traduzidos 

como vias de representação de interesses específicos de segmentos da 

corporação. Quando os relatores insistiam na defesa do cumprimento da 

notificação compulsória, estavam expressando sua vontade enquanto 

gestores da saúde pública. Seu intuito era convencer a opinião pública, o 

conjunto da categoria e o Estado da importância da plena execução desta 
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determinação legal. Se este convencimento funcionasse, os serviços de 

notificação, isolamento, desinfecção e vigilância médica previstos no 

Regulamento teriam melhores condições de ser implementados.  

Os relatores foram unânimes em defender a importância da 

notificação compulsória. Isto não quer dizer que o conjunto da categoria 

pensasse como eles. Os clínicos que dependiam do paciente para 

sobreviver não responderam aos argumentos destes relatores, apesar de 

estarem presentes em seu universo de preocupações. 

 

A PADRONIZAÇÃO DO ANÚNCIO MÉDICO  

 

Fazei-vos fortes pela ação tônica de que 

dispõem os raios do Sol da Ciência, ao seu calor 

aquecei o vosso entusiasmo, à sua luz esclarecei 

mais, mais ainda, o vosso entendimento.  

Muito preciosa é a observação, - sêde práticos -, 

mas ao mesmo tempo fazei ciência.  

Si fizerdes a vossa pátria escudar-se na ciência e 

apoiar-se na consciência, bem havereis de merecer 

as bênçãos da Humanidade e da Pátria.
127

 

 

Estas palavras são de Alfredo Ferreira Magalhães (1873/1943), 

representante das Faculdades de Medicina no Congresso dos Práticos. Sua 

carreira voltou-se fundamentalmente para a área da pediatria: foi 

catedrático de Clínica Pediátrica, Cirúrgica e Ortopédica da Faculdade de 

Medicina da Bahia, criou o Instituto de Proteção à Infância e presidiu a 

Sociedade de Pediatria da Bahia.  

Na primeira parte deste trabalho, identificamos como este relator 

manifestava sua preocupação com a perda do antigo prestígio que a 

profissão detinha. A combinação de ciência (conhecimento sofisticado, 

institucionalizado e aplicável) e consciência (ideal de serviço e condutas 
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Alfredo Ferreira Magalhães. Discurso em nome das Faculdades de Medicina do Brasil, 

in Actas, págs. 30/31. Cf. nota 4 . 

moralmente corretas) parecia-lhe uma via para o restabelecimemento da 

condição vivida outrora.  

Suas palavras traduzem, ainda, a influência da cultura francesa na 

carreira profissional de Ferreira Magalhães: ele ocupou o “Comité de 

Rédaction” da revista parisiense “La Médecine Scolaire” e integrou, como 

conselheiro, o “Bureau permanent de l‟Union internationale pour la 

protection de l‟enfance du premier âge”, sediada em Bruxelas.  

Não é nosso objetivo, neste trabalho, analisar a influência que a 

escola francesa de filosofia exerceu sobre a formação do pensamento 

intelectual e moral de alguns dos relatores, nem sua erudição em outros 

campos do conhecimento. Como observamos anteriormente, consideramos 

pertinente ressaltar que esta influência e a manifestação desta erudição não 

foram esporádicas. Sua análise resultaria em outra tese, com objetivos 

distintos dos que orientaram esta investigação.  

Chamamos a atenção para a relação entre ciência e consciência que 

Ferreira Magalhães estabeleceu acima. Esta associação remete à frase do 

filósofo e médico francês renascentista Rabelais(1494-1553) – “Science 

sans conscience n‟est que ruine de l‟âme” (Chassang & Senninger, 1967: 

43) – e confirma a influência da cultura francesa na carreira profissional de 

Ferreira Magalhães. 

Estas duas noções – ciência e consciência –, centrais em sua visão 

sobre as condições necessárias para o exercício da prática médica ideal, 

associam-se às referências introduzidas pelos defensores do modelo 

tecnicista, ao ressaltar a importância da observação e da produção 

científicas, e relacionam-se com um conjunto de postulados morais 

presentes tanto no modelo tecnicista quanto no altruísta, ambos 

dependentes da conquista da clientela para o pleno exercício de sua 

atividade. 

Que postulados seriam esses ? Se o médico apregoasse na imprensa 

leiga anúncios de cura de doenças por processos não aceitos pelas 

instituições científicas e acadêmicas, estaria deixando de aquecer-se e 

esclarecer-se com a luz da ciência, e se, ao mesmo tempo, atraísse 

clientela pautando-se por critérios rejeitados pelas mesmas instituições, 

seria visto e tido como um “charlatão diplomado”. 
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Na década de 1920, eram freqüentes os anúncios médicos 

publicados na imprensa não especializada, voltados para o público 

consumidor de jornais, logo alfabetizado, e com potencial poder para 

consumir serviços, inclusive os de saúde e assistência médica. Qual a 

finalidade dessa publicidade ? Demonstrar ao público algum tipo de 

capacidade específica ou especial e conseguir, assim, atrair clientes. 

A atividade clínica curativa, quer especializada, quer geral, era 

hegemônica no início do século XX. O padrão de relação médico-paciente 

era predominantemente liberal. Havia a necessidade de estabelecer 

estratégias para atrair e preservar clientes. A publicidade na imprensa leiga 

era uma destas vias. 

Pereira Vianna, Bonifácio Costa e Portocarrero foram os relatores 

que se envolveram com este tipo de questão. Não se mostraram contrários 

à existência do recurso à publicidade. Apesar de terem defendido o modelo 

altruísta, os dois primeiros pregaram a supremacia da ciência e da 

racionalidade técnica no ato clínico. Apoiados neste tipo de lógica, 

condenavam qualquer propaganda que apresentasse outros métodos de 

cura e, assim, contestasse a autoridade científica predominante. 

Bonifácio Costa afirmou: 

 

O reclamo em torno de qualquer tratamento 

especial não condiz com o objetivo elevado da 

medicina. 

O médico que julgar ter um processo especial de 

tratamento deve levá-lo a uma agremiação 

científica.
128

 

 

Bonifácio Costa foi um dos defensores do modelo altruísta, porém 

não abdicou dos ditames científicos postulados pelas instituições 

científicas. Processos especiais, para serem reconhecidos pela corporação, 

deveriam, no seu entender, ser discutidos e aceitos em reuniões 
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 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 

252. Cf. nota 4 . 

promovidas para este fim na Faculdade de Medicina e na Academia 

Nacional de Medicina.  

Pereira Vianna estrutura sua palavra abordando a questão da 

seguinte forma:  

 

faz jus ao título de charlatão o indivíduo sem 

escrúpulos que exerce a medicina, legal ou 

ilegalmente, por processos desonestos; o que 

apregoa a existência de drogas misteriosas curando 

doenças incuráveis ou imaginárias; (...) o que 

explora os incautos, valendo-se de sua ignorância, 

quer em títulos pomposos, reclamos sem modéstia, 

(...) tudo visando exclusivamente o lucro material 

baseado no interesse do gozo pessoal, à custa da 

exploração e da ingenuidade humana com a 

expressiva divisa – má-fé.
 129

  

 

A convicção na eficiência da medicina científica parecia, no 

primeiro trecho de seu argumento, inabalável. Se assim fosse, por que 

razão este relator condenaria com tal veemência os médicos, legalmente 

habilitados, que anunciavam, na imprensa, curas por métodos não aceitos 

pela ciência oficial ? 

Pelo que transparece nas palavras de Pereira Vianna, o prestígio de 

certos dogmas científicos estava sofrendo forte concorrência de métodos 

leigos, tidos como misteriosos. Um dos sinais neste sentido pode ser 

identificado no fato de este métodos serem adotados por alguns médicos 

diplomados pelas instituições oficiais. Podemos concluir que os próprios 

médicos não aplicavam apenas os métodos cientificamente aceitos e 

reconhecidos. Que razão motivaria a opção por estas outras terapêuticas? 

Estes profissionais não estariam se desqualificando perante os colegas? 

Bonifácio Costa entendia que sim: 
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A classe médica nacional, composta de 

elementos altamente honestos, vê com tristeza, 

acredito eu, que um núcleo de profissionais recorre 

aos expedientes de reclamos indecentes, 

aproveitando-se para tirar proveito da credulidade 

pública.
130

 

 

Credulidade pública. Ingenuidade humana. Tanto Bonifácio Costa 

quanto Pereira Viana justificam com estes argumentos o sucesso destes 

“processos desonestos” na obtenção de clientela. A ignorância, própria à 

clientela, explicaria a razão de sua atração por estes tratamentos não 

científicos. Uma outra razão que explica este forte poder de atração está 

associada ao fato de estes métodos, apesar de não serem cientificamente 

comprovados guardarem altos índices de resolutibilidade, inatingíveis pela 

ciência oficial. Nas palavras de Pereira Vianna, os “reclamos sem 

modéstia” visavam “exclusivamente o lucro material”, atraindo uma 

clientela que se dirigia outrora ao consultório do médico tradicional. 

Júlio Portocarrero também se pronunciou sobre o mesmo tema: 

“Uma rebusca pelos jornais diários daria colheita farta. (…) Os mais 

perigosos são, porém, os que trazem o diploma emoldurado na parede do 

consultório. Perante esses, a Inspetoria de Fiscalização é quase 

impotente”
131

. 

O Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública 

prescrevia: “É igualmente proibido o anúncio de cura de doenças 

consideradas incuráveis, quando daí possam resultar malefícios ao doente 

ou à coletividade”
132

. 

O texto da lei, além de dúbio, não previa qualquer punição para os 

infratores. 
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 Júlio Portocarrero. Liberdade Profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 372 et 
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 Decreto-Lei n° 14.354, art. 175, § 1°. 

Em 1922, o chefe dos serviços da Inspetoria de Fiscalização do 

Exercício da Medicina, Farmácia, Arte Dentária e Obstétrica era 

Theophilo de Almeida Torres, relator presente no Congresso Nacional dos 

Práticos. Com 59 anos de idade e 36 de formado, Almeida Torres já havia 

ocupado posições de prestígio e poder no meio médico. Sua atuação 

profissional foi destacada no campo associativo – chegou a vice-presidente 

da Academia Nacional de Medicina em 1912 – e no político – elegeu-se 

deputado pelo estado do Rio de Janeiro. 

Para Júlio Portocarrero, a atuação de Almeida Torres era quase 

impotente, apesar de lhe parecer óbvio que bastava realizar uma rebusca 

pelos jornais diários para fazer uma colheita farta de “charlatães 

diplomados”. 

Algumas coincidências envolvem estes três jovens relatores. Como 

estudantes, foram contemporâneos na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. O quadro abaixo traduz a condição destes relatores em 1922: 

 

NOME  IDADE  FORMATURA  ORIGEM  

Pereira Vianna 30 1915 Minas Gerais 

Bonifácio Costa 32 1915 R. Grande do Sul 

Portocarrero 35 1911 Pernambuco 

 

Em 1922, nenhum deles havia sido integrado nem a Academia 

Nacional de Medicina nem a Faculdade de Medicina, embora os três 

fossem sócios efetivos da Sociedade de Medicina e Cirurgia desde 1921. 

No Congresso Nacional dos Práticos, os dois primeiros apresentaram um 

tema oficial com o mesmo título: “O charlatanismo médico e as medicinas 

absurdas”, enquanto Portocarrero apresentava outro intitulado “Liberdade 

profissional médica e paramédica”. Quando Bonifácio Costa fez sua 

comunicação, Pereira Vianna participou do debate apoiando suas 

posições
133

. Nenhum deles nasceu no Rio de Janeiro e é lícito supor que 

deveriam ter dificuldades para instalar consultórios particulares na capital. 
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Pereira Vianna, Bonifácio Costa e Júlio Portocarrero eram jovens, 

com cerca de 30 anos, todos com menos de dez anos de exercício da 

profissão. O mercado de trabalho parecia muito concorrido para eles, não 

só porque eram jovens, como também por não serem filhos da terra. Esses 

dois fatores associados talvez expliquem a arrogância e a intransigência 

evidentes em considerarem charlatães diplomados os competidores que 

fugissem ao sol da ciência. Médicos inseridos no modelo altruísta, 

recuperam o primado da ciência, próprio ao modelo tecnicista, para 

condenar e alijar os concorrentes.  

Tanto tecnicistas quanto altruístas tinham no indivíduo o sentido de 

sua prática e precisavam de consumidores para seus serviços. A 

concorrência entre pares era aceita desde que todos se submetessem às 

mesmas regras. Jovens, recém-formados, com possíveis dificuldades para 

dominar uma fatia do mercado de trabalho, assumiram uma postura de 

delação, exigindo que a autoridade sanitária se fizesse presente.  

Os jovens médicos engajavam-se. Mesmo jovens, comprometiam-

se publicamente. Apresentavam suas opiniões, franca e abertamente, em 

um fórum como o Congresso Nacional dos Práticos. A geração disposta à 

luta a que nos referimos anteriormente inclui jovens, moços e velhos. Uma 

das dimensões desta luta era a interna: lutavam entre si, viva e 

abertamente. 

Este compromisso levou, por exemplo, o jovem Júlio Portocarrero 

a se opor – e se indispor – publicamente ao todo-poderoso inspetor do 

D.N.S.P. Theophilo de Almeida Torres, considerando sua gestão quase 

impotente. 

Pereira Vianna também se contrapôs a Almeida Torres. Quando 

foram apresentadas as moções sobre a organização profissional médica, 

referendou a proposta de Felício Torres de criação do Sindicato, enquanto 

Almeida Torres defendeu a organização da “Associação Médica 

Brasileira”
134

, apoiada por unanimidade pelo Congresso dos Práticos.  

Como já mencionamos na primeira parte destes trabalho havia, 

entre Pereira Vianna e Theophilo de Almeida Torres, como entre outros 
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relatores presentes, altos índices de disputa e rivalidade, que se tornaram 

evidentes no evento. Apesar de jovem, Portocarrero sentia-se no direito de 

julgar a orientação que um profissional com a projeção e o poder de 

Almeida Torres imprimia à gestão de uma Inspetoria responsável pelo 

controle do exercício da prática médica e afins. 

Tentando retirar o caráter dúbio da determinação legal do 

Regulamento, Bonifácio Costa propunha que os métodos especiais de 

tratamento fossem levados às agremiações científicas. 

Palavras e intenções que se transformavam em gestos.  

Sebastião de Barros, um dos presentes na platéia, “levando em 

conta as memórias de Bonifácio Costa e Pereira Vianna”, propõe uma 

moção sugerindo que os anúncios médicos sejam “sujeitos à censura da 

autoridade fiscalizadora competente” e que “seja revigorada a antiga 

medida cautelar permitindo a transformação em prisão da multa por 

qualquer motivo não satisfeita”
 135

. Apesar de não estar entre os quarenta e 

cinco atores selecionados, a proposição de Sebastião de Barros foi 

recuperada por corroborar com as intenções de Bonifácio Costa e Pereira 

Vianna. 

Normatizar o procedimento da corporação: esta era a intenção 

destes jovens relatores, com estas palavras, estes gestos. 

Independentemente da idade, do grau de especialização, do nível de 

participação em associações científicas, os relatores desejavam padronizar 

comportamentos, condenar atitudes, denunciar infratores. Valorizar a 

medicina científica, neste caso, significava colocar no ostracismo alguns 

colegas que não a seguissem plenamente. Representava ainda contar com a 

força pública, com o poder de polícia do Estado para coibir tais iniciativas. 

Em resumo, havia uma concorrência sobre o tipo de terapêutica que 

poderia resolver os problemas de saúde, doença e dor dos pacientes. Os 

relatores do Congresso dos Práticos que se envolveram com o debate não 

admitiam tal concorrência. Defenderam intransigentemente a ação 

enérgica do Estado para que tivessem condições de dominar livremente o 

mercado de serviços de saúde. Se esta coerção funcionasse, poder-se-ia 
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estabelecer uma concorrência em parâmetros equivalentes, em condições 

semelhantes – sem que a ciência alopática fosse contestada na prática. 

Palavras e intenções que se transformaram em críticas a colegas presentes 

e em gestos: moções que pregavam multas e prisão. 

Os anúncios denunciados, se ofuscavam a luz da ciência, 

aumentavam o calor da concorrência entre pares por clientes. 

O CARÁTER DA RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS E 

FARMACÊUTICOS 

 O Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

promulgado em 1920, dedica um capítulo inteiro à normatização do 

“exercício da arte de curar”
136

. Nele estão incluídos artigos comuns a 

médicos, farmacêuticos, parteiras e dentistas, e outros específicos para 

cada uma destas atividades. Compõe-se assim o seguinte quadro:  

 

A S  A T I V I D A D E S  D E  S A Ú D E  S E G U N D O  O  

 R E G U L A M E N T O  D O  D . N . S . P .  

C O N T E Ú D O  D O S  A R T I G O S  N°  %  

Poder do médico sobre o farmacêutico 6  14,2  

Poder do farmacêutico sobre o droguista 2  14,7  

Comum a médicos, farmacêuticos, parteiras 

e dentistas 

3  7,2  

Regulamentação e controle do farmacêutico 24  57,0  

TOTAL QUE TRATA DE FARMACÊUTICO   =  35  =   83,1 

Regulamentação da parteira 1  2,3  

Regulamentação do dentista 1  2,3  

Regulamentação dos hervanários 1  2,3  

Garantias para o monopólio médico na arte 

de curar 

2  4,7  
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 Decreto-Lei n° 14.354, Título V, Cap. IV, intitulado “Inspetoria de Fiscalização do 

exercício da medicina, farmácia, arte dentária e obstétrica”. 

Regulamentações comerciais 2  4,7  

TOTAL QUE TRATA DAS DEMAIS 

ATIVIDADES  

 =    7  =   16,3 

TOTAL GERAL   =  42  = 100,0 

 

Se considerarmos conjuntamente os artigos que procuram 

normatizar as responsabilidades e os procedimentos do farmacêutico no 

exercício de sua atividade e na sua relação com o médico ou o droguista, 

os números podem traduzir tendências. No nosso entender, estas 

referências quantitativas indicam que havia nos anos 20 uma significativa 

preocupação em padronizar a conduta e em delimitar e controlar o campo 

de ação do farmacêutico. 

Analisando especificamente os artigos que se referem a qual 

deveria ser a relação entre médicos e farmacêuticos, podemos observar que 

o Regulamento pregava uma dissociação entre estas duas dimensões de 

serviços de saúde. Os médicos pretendiam atribuir um cunho mais 

comercial à atividade farmacêutica. A relação do farmacêutico com o 

médico, ou os limites da prática farmacêutica, suas relações com o 

hervanário e o droguista, serão objeto de nossa atenção na terceira parte 

deste trabalho. Neste momento, importa ressaltar os limites da prática 

médica em relação à farmácia e ao farmacêutico, objeto de regulamentação 

com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920. 

Poderíamos resumir o que determinava o Regulamento da seguinte 

forma: o médico estava impedido de indicar, em suas receitas, determinada 

farmácia
137

 onde o paciente deveria mandar aviar e adquirir seu 

medicamento. Para evitar qualquer tipo de acordo dessa ordem, o médico 

não poderia “receitar sob a forma de código ou de número”, compreensível 

apenas pelo farmacêutico de sua preferência. Pelo contrário, suas receitas 

deveriam ser escritas “por extenso, legivelmente, em vernáculo”. Nelas, 

ele deveria indicar o nome e a residência do doente, bem assim como a sua 

própria residência”
138

. Além disso, o regulamento “proibia expressamente 
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o exercício simultâneo da medicina e da farmácia, ainda que o médico 

possuísse o título de farmacêutico”
139

. O Regulamento proibia, mais, que 

qualquer médico tivesse “sociedade ou contrato para exploração da 

indústria farmacêutica”
140

 na localidade em que exercesse a clínica. 

Lendo e analisando os relatores que se posicionaram a este 

respeito, podemos observar que estes postulados legais, apesar de 

formalmente instituídos, não estavam sendo cumpridos. Entre o que 

determinava a lei e o que existia na prática e no mercado de trabalho, neste 

caso, havia um abismo.  

Bonifácio Costa, afirma que:  

 

Nas farmácias, muitas vezes, o médico, em 

conluio com o farmacêutico desce do altruísmo da 

medicina para, auferindo alguns réis em cada 

fórmula, sobrecarregar o doente de medicamentos. 

(...) 

Outras vezes, o médico é proprietário de 

farmácia, embora não figure como tal porque é 

vedado pela lei; mas, de acordo com os códigos e 

contra a moral, não podendo ter receituário cifrado, 

escreve de modo a não poder ser lido senão pelo 

seu farmacêutico.
 141

  

 

O que podemos concluir destas palavras? Que parte dos integrantes 

da corporação médica, dois anos depois de sancionada a lei, encontrava 

formas de burlá-la. O conluio entre médicos e farmacêuticos fazia com que 

as esferas de atuação de cada um desses profissionais não apresentassem a 

nítida delimitação pregada pela lei. O receituário, em muitos casos, 

continuava a ser feito de forma ilícita. 
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 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 
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Júlio Portocarrero, por sua vez, identifica uma aparente contradição 

no texto legal do Regulamento. Ele afirma que:  

O médico é obrigado a receitar em vernáculo, 

claramente, sem uso de códigos ou fórmulas, 

sendo-lhe vedado indicar farmácia para o 

aviamento da prescrição, declarando porém, a 

própria residência e a do doente; verdade é, 

entretanto, que para a infração a tais disposições, a 

lei não impõe sanção. Impõe-na, por outro lado, 

para o exercício simultâneo da medicina e da 

farmácia.
142

 

 

Se o momento era de luta, Portocarrero parece ter sido um 

guerreiro aguerrido. A ação da Inspetoria lhe parecia impotente no 

combate ao “charlatanismo diplomado” e a ausência de sanções legais era 

o fator responsável pelo quadro que descaracterizava, no seu entender, a 

relação entre médicos e farmacêuticos. Se existia uma elite da elite, 

enquanto expressão de algumas carreiras profissionais com projeção no 

campo científico, associativo, acadêmico e político, podemos introduzir a 

noção de guerreiro aguerrido. A geração de médicos que atuou no 

Congresso dos Práticos estava, como vimos, disposta à luta. A várias 

lutas. Alguns manifestaram esta vontade de forma mais aguerrida, 

enfática. Portocarrero demonstrou ter esta disposição. 

Portocarrero se mostra, por outro lado, assim como Bonifácio 

Costa, extremamente atualizado sobre a legislação referente à 

regulamentação da prática médica e farmacêutica. O Regulamento previa, 

tanto no caso do exercício simultâneo da medicina e da farmácia quanto no 

caso do médico que explorasse a indústria farmacêutica na localidade em 

que clinicasse, uma multa de 200 réis. Não fazia referência a qualquer 

punição para o médico que indicasse determinada farmácia. O incremento 
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do arsenal coercitivo do Estado sobre as práticas consideradas ilícitas, 

exercidas por um colega, contavam com o apoio de Portocarrero. 

As palavras de Felício Torres podem indicar pistas para o 

esclarecimento das posições apresentadas por Portocarrero e Bonifácio 

Costa. Ele afirma:  

 

Os sintomas da decadência da profissão médica, 

nos grandes centros, são patentes. Basta atentar no 

grande número de médicos que vivem mais da 

farmácia do que da clínica, para considerar quanto 

esta última está pouco valorizada, diferindo a 

receita com consulta da receita simples de mais 

alguns tostões apenas.
143

 

 

Quem seriam estes médicos que estariam sendo forçados a viver 

“mais da farmácia do que da clínica”? Quem seriam estes profissionais que 

firmariam um “conluio com o farmacêutico” para, nas palavras de 

Bonifácio Costa, “auferir alguns réis” ? Talvez aqui esteja a chave do 

entendimento desta questão. Seja como for, o que se percebe através destas 

palavras é que existiam, desde a década de 1920, distinções de natureza 

econômica, no interior da profissão médica.  

Alguns médicos conseguiam sobreviver apenas da clínica, 

conquistando e mantendo uma clientela que lhes garantia a sobrevivência, 

que lhes conferia poder aquisitivo suficiente para não levá-los a recorrer a 

expedientes. Outro segmento socioeconômico da corporação, para manter 

seu padrão de vida, tinha que se aliar ao farmacêutico, possuir farmácia ou 

clinicar em seu interior. Este segundo segmento, seguramente menos 

aquinhoado que o primeiro, não tinha seus representantes no Congresso 

Nacional dos Práticos. 

A legislação em vigor pretendia impor limites à atuação deste 

segundo segmento, em nome da reputação e do poder da camada mais 

favorecida da corporação. A concorrência entre elas no mercado de 
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trabalho e de prestígio parecia grande. Apesar de, aparentemente, não estar 

sendo exercida, a lei atendia aos interesses da parcela que não precisava 

estabelecer qualquer conluio com os farmacêuticos para sobreviver. 
 

A título de conclusão desta parte do trabalho, gostaríamos de fazer 

alguns comentários que nos parecem pertinentes. 

Havia entre os médicos presentes no Congresso dos Práticos, uma 

disputa em torno da identidade profissional que deviam privilegiar. Esta 

controvérsia assumiu pelo menos dois sentidos que se complementavam. 

Por um lado, três modelos ideais de profissão com seus respectivos 

defensores foram identificados. Cada qual buscou se afirmar 

desqualificando os outros modelos. Por outro lado, o debate em torno da 

preservação do segredo profissional, da padronização dos anúncios 

médicos e da regulamentação da relação entre médicos e farmacêuticos 

levou alguns integrantes da elite a exigir o recrudescimento da ação do 

Estado. O objetivo era impedir que alguns integrantes da categoria 

insistissem em preservar o segredo profissional opondo-se à notificação 

compulsória e que outros conservassem seu consultório nos fundos de uma 

farmácia. O denominado charlatanismo diplomado estava na mira de 

jovens médicos dispostos à luta. 

Modelos profissionais: faixas híbridas 

No primeiro capítulo desta parte, fizemos questão de definir, de 

forma clara, os elementos constitutivos de cada um dos três modelos 

profissionais que, a nosso ver, estavam em disputa no interior do 

Congresso dos Práticos: o Altruísta, o Tecnicista e o Higienista. O 

universo e o sentido da prática foram os critérios que determinaram esse 

tipo de caracterização e de diferenciação. 

Como já expusemos, configurou-se o seguinte quadro: 

 

MODELO  UNIVERSO  SENTIDO DA PRÁTICA  

altruísta da arte o indivíduo 

tecnicista da ciência o indivíduo 

higienista da ciência a coletividade 
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O posicionamento de Bonifácio Costa, introduz novos elementos 

na caracterização dos três modelos ideais de prática médica. Os dados 

empíricos que compõem o perfil biográfico deste relator e os 

posicionamentos político-profissionais que assumiu publicamente ao longo 

do evento nos levam a relativizar as conclusões a que chegamos até agora. 

A criação dos três modelos partiu da análise das construções 

retóricas expostas durante o Congresso. Nosso procedimento 

metodológico, entretanto, não se restringiu a analisar a dimensão simbólica 

destas configurações discursivas. Procuramos estabelecer uma relação 

entre essa dimensão e a carreira profissional do relator que proferia o 

discurso. Nosso intuito era identificar nexos explicativos que nos 

ajudassem a compreender as razões que levaram tal profissional a defender 

tal modelo em detrimento de outro que estava em jogo. 

O posicionamento e o perfil biográfico de Bonifácio Costa nos 

permite concluir que os três modelos ideais de profissão que apresentamos 

não foram exatamente antagônicos. O lugar que o conhecimento esotérico 

ocupava em cada formulação e o sentido da prática profissional fizeram 

com que as nuances fossem aparecendo e que se configurassem três 

modelos distintos. Este ponto de vista não é contraditório com a 

identificação de uma área cinzenta, híbrida, onde trafegam relatores e 

idéias comuns a mais de um modelo. Altruístas e tecnicistas, por exemplo, 

dependiam de clientes para sobreviver: sua relação desenvolvia-se 

sobretudo no consultório. Por esta razão, buscavam preservar as condições 

de autonomia plena tanto na determinação das condições, quanto na 

fixação do valor que seu trabalho deveria ter. Tecnicistas e higienistas, por 

outro lado, ressaltavam a importância da ciência médica como uma 

estratégia para preservar e garantir a hegemonia no mercado de trabalho. 

Havia, portanto, condições para o estabelecimento de alianças de 

interesses entre os postulantes de modelos diferentes de ideal profissional. 

Um defensor do modelo altruísta pode, por razões particulares, aliar-se aos 

arautos da racionalidade científica, sem que essa postura seja considerada 

contraditória. 

O caso de Bonifácio Costa é bastante esclarecedor neste sentido. 

No momento de defender um modelo ideal de profissão, afirmou 

que o que consagrava a originalidade e o caráter profissional da medicina 

era o fato de comportar desinteresse, abnegação e sacrifício. Esses 

elementos pareciam, segundo ele, merecer que a profissão médica fosse 

“identificada a um sacerdócio religioso”
144

. Bonifácio Costa seria, assim, 

um dos próceres do modelo altruísta. Com apenas 32 anos de idade e sete 

de formado, ele parecia defender, melhor que ninguém, este ideal de 

prática profissional que, diante das exigências do conhecimento 

especializado, o veterano Pacífico Pereira considerava superado. 

A filiação de Bonifácio Costa a esse modelo não o impediu de se 

somar a Pereira Vianna, quando este, ufano da eficácia da ciência oficial, 

condenava os anúncios médicos que pregavam a cura de doenças 

incuráveis, ou seja, não reconhecidas por esta mesma racionalidade. 

Não nos parece haver contradição entre esses dois 

posicionamentos, na medida em que tanto Bonifácio Costa quanto Pereira 

Vianna representam uma parcela significativa de médicos recém-

formados, dispostos à luta. Em relação aos anúncios de cura de doenças 

consideradas incuráveis epla ciência, as duas correntes que eles 

representavam consideravam impotente a ação da Inspetoria de 

Fiscalização do Exercício da Medicina 

Bonifácio Costa postulava valores, signos e sinais do universo da 

subjetividade, como abnegação e altruísmo, e via com tristeza, ao mesmo 

tempo, tal como Pereira Vianna, um núcleo de profissionais recorrer a 

reclamos indecentes. A intervenção do Estado para a padronização dos 

critérios de concorrência no mercado de serviços de saúde parecia ser uma 

exigência comum a altruístas e tecnicistas, a Bonifácio Costa e a Pereira 

Vianna. Ambos careciam do cliente para o pleno exercício de sua atividade 

clínica: eis a motivação para a aliança entre eles. 

Quando se tratou de condenar os anúncios médicos que 

proclamavam a cura de doenças por métodos não reconhecidos pela 

ciência alopática dominante, o mesmo Bonifácio Costa afirmou que tal 
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atitude “não condiz com o objetivo elevado da medicina”. Mais que isto, 

se alguém quisesse implementar um tratamento especial, deveria ter o aval 

de uma agremiação científica para que tal procedimento fosse reconhecido 

e aceito pelo conjunto da corporação.  

Quando era o momento de ressaltar a prática médica ideal, valores 

próximos ao modelo altruísta eram resgatados. Quando era para inibir a 

concorrência fora dos padrões aceitos, a ciência era evocada. 

A pregação do intervencionismo estatal sobre a profissão 

Havia consenso. Os gestores da saúde pública clamavam pelo 

cumprimento da notificação compulsória. Os jovens médicos recém-

formados criticavam os colegas que anunciavam na imprensa a cura de 

doenças consideradas incuráveis pela medicina alopática dominante. E 

ainda identificavam e condenavam o conluio que admitiam existir entre 

médicos e farmacêuticos. 

Configurava-se assim um quadro com os seguintes elementos: 

 

POSIÇÃO  DEFENSORES  ARGUMENTO  “VÍTIMA”  

Defesa da 

notificação 

compulsória 

 Leitão da 

Cunha 

 Afrânio 

Peixoto 

 Henrique 

Autran 

Thibau Jr. 

 interesse 

coletivo 

 eficiência do 

DNSP 

 redução da 

mortalidade  

Interesse 

 coletivo 

Condenação 

 a anúncios  

de cura de 

doenças  

incuráveis 

 Pereira Vianna 

 Bonifácio 

Costa 

 Portocarrero 

 defesa da ciência 

médica oficial 

médico 

clínico que 

seguia a 

medicina  

oficial  

Separação  

dos campos  

de atividade  

entre médicos e 

farmacêuticos 

 Bonifácio 

Costa 

 Portocarrero 

 Felício Torres 

 médico não deve 

exercer sua 

atividade com 

intuito comercial 

clínico que 

não possuía 

farmácia 

nem agia 

ilicitamente 

a seu favor 

 

 

Nos três casos que analisamos, o intuito dos relatores foi o de 

padronizar a conduta dos colegas. 

Em relação à notificação compulsória, tratou-se de condenar o 

segredo profissional, que foi transformado por Afrânio Peixoto em dogma 

absurdo. Os gestores da Saúde Pública pregavam a eficiência do sistema. 

Para tanto, segundo eles, tornava-se imprescindível o pleno cumprimento 

da notificação compulsória. Se havia uma diferença entre o Código Penal e 

o Regulamento, que fosse alterada a primeira determinação legal para que 

não restassem dúvidas: a notificação deveria ser feita. O interesse coletivo 

foi evocado como razão maior para justificar tal iniciativa.  

Clínicos recém-formados não se conformavam com a concorrência 

exercida por colegas em moldes não convencionados. Predominava, em 

seu discurso, a seguinte linha de raciocínio: caso a propaganda continuasse 

a ser feita nestes moldes, a vítima seria o médico que seguia a medicina 

alopática oficial, na medida em que seu colega, que não pautava sua 

conduta pelos mesmos princípios, angariava farta clientela. Para eles, lugar 

de médico não era nem na farmácia nem nos jornais, desafiando a 

medicina estabelecida. Defendiam, como vimos, o médico de posses, que 

não precisava destes expedientes para angariar e preservar sua clientela. 

Nas duas situações, ouvimos apelos ao recrudescimento do papel 

coercitivo do Estado.  

A notificação foi defendida pelo fato de atender a um interesse 

coletivo, da sociedade em geral, e não de um indivíduo em particular. O 

médico, notificando à Saúde Pública, poderia perder confiança do cliente 

mas teria cumprido seu compromisso moral com a sociedade. Os relatores 

se diziam defensores dos interesses coletivos. No caso da farmácia e da 
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propaganda, a “vítima” era o médico que vivia de seu consultório, 

dissociado da farmácia, seguindo os postulados da medicina oficial.  

Os relatores amparavam-se fundamentalmente no que determinava 

o Regulamento instituído em 1920. Exigiam que ele fosse fielmente 

executado: indicação segura de que não estava sendo cumprido. 

Em relação a cada uma das questões que acabamos de analisar, 

configurou-se o seguinte quadro: 

POSIÇÃO  O REGULAMENTO 

PREVIA  

PROPOSTAS  

Defesa da 

notificação 

compulsória 

 multa, afastamento ou 

demissão caso o 

médico se furtasse a 

notificar paciente 

portador de doenças 

notificáveis 

 Fazer cumprir o 

regulamento e 

modificar o Código 

Penal quanto ao 

segredo profissional 

Condenação a 

anúncios de 

cura de 

doenças 

incuráveis 

 a proibição do 

anúncio, sem punição 

 Submeter método à 

aprovação de 

agremiação científica 

 maior rigor no 

cumprimento do 

regulamento: 

censura, multa e 

prisão 

Separação dos 

campos de 

atividade entre 

médicos e 

farmacêuticos 

 proibição e punição 

para o exercício 

simultâneo de 

medicina e farmácia ou 

propriedade de 

farmácia; 

 proibição, sem 

punição, para 

indicação de farmácia 

em receita 

 Fazer cumprir a lei e 

punir o médico que 

indicasse farmácia 

em sua receita. 

 

Como afirmamos anteriormente, não existia, em 1922, um código 

de ética oficial, criado pelos médicos, que normatizasse a conduta do 

conjunto dos integrantes da categoria. O que se percebe é que existia um 

consenso entre os relatores: todos, de uma forma ou de outra, defendiam 

que o Regulamento fosse cumprido, que o poder de polícia do Estado se 

fizesse sentir em relação a quem exercesse a profissão médica fora dos 

padrões legalmente determinados. 

No caso da notificação compulsória, os gestores dos serviços de 

saúde pública clamavam pela revisão do Código Penal e pela redefinição 

das condições de manutenção do segredo profissional. O intuito era 

modificar um dos pilares históricos da prática médica, consubstanciado no 

Juramento Hipocrático. A eficiência dos serviços e o interesse coletivo, 

como diziam, eram mais importantes que a preservação de um ou dois 

clientes. Desejavam contar com o poder coercitivo do Estado para mudar a 

postura do conjunto da categoria sobre o segredo profissional, valorizando 

a notificação compulsória, que trazia consigo o estigma ao portador da 

moléstia. Com isso, pretendiam interferir em uma das faces mais 

importantes da autonomia do trabalho médico: o poder de revelar, ou não, 

o que o profissional ouve, vê e percebe através de exames e consultas. 

Neste caso, os defensores do modelo higienista atuaram em bloco, 

forçando que a notificação fosse cumprida, que os serviços de saúde 

pública se viabilizassem e que, enfim, sua retórica higienizadora do Brasil 

vivificasse. Esta atuação contrapunha-se à posição de alguns médicos 

clínicos que temiam perder seus pacientes, caso a notificação fosse feita. 

Apesar desta posição não ter sido expressa de forma explícita, ela está 

presente na maneira com que os defensores do modelo higienista se 

referem aos profissionais que resistiam a notificar.  

Quanto aos anúncios e à questão da relação com farmacêuticos, a 

intervenção estatal sobre a ação do médico foi, mais uma vez, exigida. 

No caso dos anúncios, em nome da preservação e da valorização da 

medicina científica, tratou-se de convencer a audiência e de persuadir as 

autoridades que este tipo de prática não poderia continuar a existir. Alguns 

médicos sem escrúpulos, adotando processos desonestos, prosperavam, 

atraíam clientes e concorriam no mercado de serviços de saúde com os 
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colegas tradicionalmente alopatas. Esta concorrência fugia aos padrões 

formalmente estabelecidos. Este elemento foi suficiente para que 

exigissem que esta atividade não fosse mantida. Neste caso, os médicos 

clínicos alopatas queriam que o Estado lhes garantisse liberdade de ação e 

preservasse para eles o mercado de trabalho, excluindo os que atuassem 

fora dos processos estabelecidos pelas agremiações científicas.  

No caso da relação com os farmacêuticos, a demarcação de terreno 

deveria ser suficientemente clara para não permitir qualquer conluio entre 

médicos e farmacêuticos. Diante das dificuldades para instalar um 

consultório, conquistar e preservar uma clientela, podemos admitir que os 

médicos que eram forçados a firmar este tipo de conluio o faziam por 

absoluta falta de alternativa. Com baixo poder aquisitivo e reduzida 

clientela, eram forçados a recorrer a estes expedientes para preservar seu 

padrão de vida. Os jovens médicos que condenavam este tipo de prática 

explicitam a existência de uma tensão de ordem socioeconômica entre os 

integrantes da corporação que tinham alto poder aquisitivo e os menos 

afortunados, e se posicionam junto ao primeiro grupo. 

Neste capítulo, analisamos os conflitos existentes entre os médicos 

clínicos, em 1922. Clínicos seguidores da medicina oficial se opunham a 

clínicos que não se apegavam, da mesma forma, aos dogmas científicos. 

Clínicos que não viviam em conluio com farmacêuticos se opunham a 

clínicos que, por falta de recursos, se viam obrigados a instalar seu 

consultório nos fundos de uma farmácia.  

Conflitos, polêmicas historicamente situadas 

Uma investigação que utilize a profissão como unidade de análise 

deve levar em consideração a conjuntura histórica da sociedade em que a 

profissão está inserida; deve, ao mesmo tempo, compreender o momento 

por que passa a profissão em termos da preservação do monopólio de seu 

conhecimento e de sua prática, da fixação dos parâmetros de auto-

regulação e do desenvolvimento de sua autonomia técnica e econômica. 

No caso que estamos analisando, cabe salientar, mais uma vez, que 

a sociedade brasileira passava por profundo processo de transformação 

política e econômica no início deste século. O Estado, que havia 

permanecido à margem do jogo econômico até então, como um gendarme 

(Diniz, 1978), tornava-se progressivamente uma força interventora, gestora 

e produtora de serviços.  

Os debates no Congresso inserem-se neste quadro mais geral. O 

que os gestores da saúde pública, defensores da notificação compulsória, 

queriam? Maior presença do Estado, forçando os médicos a notificar seus 

doentes. O que os jovens médicos queriam em relação a anúncios e a 

farmacêuticos? Maior intervenção do Estado, coibindo este tipo de 

propaganda e impedindo que alguns médicos continuassem a clinicar em 

farmácias. Estas posições eram próprias ao momento histórico por que o 

Brasil passava nos anos 20. O debate sobre o modelo de Estado, que 

ocupava as galerias do Congresso Nacional, as campanhas eleitorais e as 

páginas dos jornais, traduzia-se igualmente nas palavras, intenções e 

gestos destes relatores. 

A controvérsia com os farmacêuticos reflete, por outro lado, o 

momento em que se encontrava o mercado de trabalho e o 

desenvolvimento científico e tecnológico tanto da farmácia quanto da 

medicina. Uma investigação que vise a utilizar o conceito de profissão 

também deve, a nosso ver, levar em consideração como se encontra o 

conhecimento científico das atividades em que se concentra seu interesse. 

Até a primeira metade do século XX, tanto o farmacêutico quanto o 

médico possuíam, na prática, condições de clinicar, solucionando muitas 

vezes o problema de saúde sofrido por um indivíduo. Poderíamos dizer 

que o farmacêutico levava, naquela época, uma vantagem. Além de 

examinar o paciente, identificando as razões de seu sofrimento, dispunha 

ainda dos meios para aviar a medicação necessária ao alívio desta dor. Aos 

olhos do cliente, estas duas esferas da arte de curar não representavam 

campos de domínio do conhecimento suficientemente delimitados nem 

áreas de atuação no mercado de trabalho claramente definidas. O trabalho 

do farmacêutico, se exigia um conhecimento esotérico, era exercido de 

forma quase artesanal. As dosagens eram particulares a cada indivíduo. Ao 

exame individualizado e consequente diagnóstico, seguia-se o aviamento 

da medicação individualizada. O farmacêutico era alguém do bairro, que 

conhecia e atendia diariamente a família.  
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E se este farmacêutico fosse ao mesmo tempo médico? Que 

vantagens poderia auferir? E se este farmacêutico-médico exercesse sua 

atividade nos fundos de uma farmácia? Que vantagens poderia auferir? E 

se fosse um médico que receitasse de forma que apenas um farmacêutico 

tivesse condições de compreender sua caligrafia? Que vantagens poderia 

auferir? E se este médico possuísse ao mesmo tempo esta farmácia? Que 

vantagens poderia auferir? Se este conluio era próprio aos médicos com 

baixo poder aquisitivo e clientela rarefeita, a delimitação dos campos de 

conhecimento entre médicos e farmacêuticos, mesmo mínima, não deve 

ser negligenciada. Depois da segunda metade deste século, o 

desenvolvimento tecnológico associado à elaboração dos medicamentos 

transformou progressivamente a farmácia em um estabelecimento 

comercial e deslocou o trabalho do farmacêutico para dentro dos 

laboratórios industriais – muitas vezes de grandes empresas 

multinacionais, produtoras de medicamentos em larga escala. O trabalho 

clínico e diagnóstico que o farmacêutico exercia foi empurrado para dentro 

do consultório do médico, onde passou a ser desenvolvido com 

exclusividade.  
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TERCEIRA PARTE 

OS MÉDICOS E SEUS “AUXILIARES” 

 

CAPÍTULO I : O FARMACÊUTICO E O MÉDICO  

 

Como afirmamos no capítulo 2 da segunda parte, ainda era difusa a 

delimitação do campo do saber e da prática de cura entre médicos e 

farmacêuticos no início deste século. Em muitos casos, ambos prestavam 

consultas e diagnosticavam, sendo que o segundo tinha, ainda, a vantagem 

de aviar individualizadamente o medicamento.  

Identificamos, no relato de Oliveira Motta que transcrevemos 

abaixo, palavras que traduzem, em parte, a situação de indefinição e 

instabilidade existente entre médicos e farmacêuticos em relação ao 

monopólio do exercício da cura. No dia a dia da capital da República no 

início do século, a vida no interior de uma farmácia era vista e vivida da 

seguinte forma: 

 

(...) Certa vez, recostado no balcão de uma das 

nossas mais conhecidas e procuradas farmácias, 

onde o preparo de um medicamento me fizera 

esperar, vi, no curto espaço de meia hora, tantas 

senhoras e cavalheiros comprarem um determinado 

preparado, que me não contive e perguntei ao 

empregado do referido estabelecimento o que era 

aquilo que tanto se vendia. Era um preparado para 

evitar a concepção!(...).
145

 

 

Senhoras e cavalheiros, com poder aquisitivo para comprarem um 

determinado preparado, dirigiam-se às farmácias, quando tinham 

necessidade, e esperavam recostados no balcão que o medicamento fosse 

aviado, ou seja preparado manualmente pelo farmacêutico. Esta descrição 

não só traduz um momento da vida do cidadão urbano, como reflete a 
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 Oliveira Motta. A luta contra o aborto, in Actas, pág. 424. Cf. nota 4. 

condição em que se encontrava a produção de fármacos, no Brasil do 

início do século XX.  

Mais uma vez, cabe salientar que a mesma fonte primária – os 

Anais do Congresso Nacional dos Práticos – poderia ser utilizada para 

cumprir objetivos diferentes daqueles que orientam a elaboração deste 

trabalho. Se o intuito do pesquisador for compreender e analisar a história 

do cotidiano do cidadão urbano no interior das farmácias, hospitais e 

faculdades de medicina encontraria subsídios suficientes para elaborar uma 

tese de qualidade.  

Utilizamos a citação acima para nos ajudar a compreender os 

conflitos latentes existentes entre os profissionais de saúde nos anos vinte. 

Este relato será analisado por nós de duas formas. Por um lado, 

identificamos o interesse do ginecologista Oliveira Motta em denunciar 

práticas contraceptivas. Por outro lado, observamos que esta farmácia, 

apesar de ser uma das mais conhecidas e procuradas, não estava seguindo 

as determinações legais impostas pelo Regulamento do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, promulgado em 1920.  

Oliveira Motta era ginecologista
146

. Em 1922, já atingira o nível de 

professor livre-docente de obstetrícia da Faculdade de Medicina e era 

fundador da “Revista Ginecológica e de Obstetrícia”. Seu perfil 

profissional, seus 20 anos de formado e 43 de vida, atribuíam um 

significado especial a seu engajamento na luta contra o aborto. Talvez 

tenha sido por esta razão que o Congresso aprovou por unanimidade a 

moção, apresentada por ele e Afrânio Peixoto, em que propunham 

“propaganda intensiva contra as idéias de restrição da natalidade e (...) a 

proibição e repressão de anúncios e quaisquer publicações e atos 

favorecendo a prática do aborto”
147

. O tom beligerante também integrava a 

plataforma destes dois atores: a delação dos abortadores era incentivada 

para que a impunidade do crime de aborto fosse evitada. 

Não conseguimos identificar as convicções religiosas ou 

ideológicas deste ginecologista, mas podemos admitir que sua posição, 
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 Levantamento Biográfico, pág. 66-67, em anexo.  
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 Actas , pág. 609. Cf. nota 4. 
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contrária à interrupção da gestação, se justifique, em parte, pelo fato de 

exercer sua atividade clínica cuidando de mulheres grávidas. O aviamento 

e venda de um preparado para evitar a concepção seria ofensivo à sua 

especialização e à fatia de mercado de serviços de saúde que pretendia 

dominar.  

A outra face da questão relaciona-se com as determinações do 

Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública sobre o 

farmacêutico e a farmácia. Este decreto determinava que, “excetuando-se 

os remédios ordinários e inofensivos”, arrolados nas tabelas daquela 

instituição, nenhum medicamento poderia “ser vendido pelo farmacêutico 

sem receita de profissional competentemente habilitado”
148

, ou seja, o 

médico. 

Outros artigos procuravam normatizar o avio de medicamentos, em 

casos que comprometessem a vida do paciente, da seguinte forma: 

 

R E G U L A M E N T O  D O  D . N . S . P .  –  1 9 2 0  

A V I A R  M E D I C A M E N T O  C O M :   S Ó  C O M :   P E N A :   

Art. 166: substâncias tóxicas autorização do médico multa 

Art. 174: substâncias não prescritas  multa 

Art. 175: fórmulas secretas  multa 

Art. 176: receitas perigosas autorização do médico  

Art. 177: invenção própria autorização do 

D.N.S.P. 

multa 

Art. 178:anti-sépticos ou remédios 

novos 

autorização do 

D.N.S.P. 

multa  

 

A intenção, no Regulamento, era garantir o poder do médico sobre 

o ato de prescrever um medicamento, limitando a ação do farmacêutico ao 

aviamento de fórmulas: nenhum medicamento poderia ser preparado se 

fosse secreto ou contivesse substâncias não prescritas pelo médico. A 

autonomia técnica do trabalho do farmacêutico ficava formalmente 

limitada.  

                                                           
148

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 175, § 2º.  

Vejamos agora o que o Código Penal de 1890 determinava em 

relação à prática do farmacêutico: 

 

C Ó D I G O  P E N A L  D E  1 8 9 0  

 PRIVAÇÃO DO 

EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

POR 

PRISÃO  

POR 

MULTA 

 DE 

Art. 159: Ministrar ou vender 

substâncias venenosas 

sem autorização 

  200 

a 500 $ 

Art. 160: Substituir ou alterar 

um medicamento 

6 meses 

a 1 ano  

 de 100 

a 200 $ 

Art.160, § 1°: Substituir um 

medicamento e 

comprometer a saúde de 

outrem 

1 a 2 anos 15 dias  

a 6 meses 

200 

a 500 $ 

Art.160, § 2°: Substituir um 

medicamento e levar 

outrem à morte 

Tempo  

indeterminado 

2 meses 

a 2 anos 

500 

a 1:000 

$ 

Art.160, § 3°: Substituir um 

medicamento  por 

vontade criminosa 

Tempo 

 

indeterminado 

2 meses 

a 2 anos 

500 

a 1:000 

$ 

 

Mais rigoroso que o Regulamento, o Código Penal reforçava o 

poder do médico sobre o farmacêutico. A autonomia técnica do 

farmacêutico, restringida no Regulamento, estava sujeita a partir deste 

Código a um conjunto de sanções que ia desde a multa, passando pela 

prisão por tempo determinado, até o impedimento do exercício da 

atividade por tempo indeterminado. 

PENAS  CONTRAVENÇÃO 
  



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 82 

Tudo isto, no entanto, parecia não passar do papel: a farmácia, 

conhecida e procurada, não parava de vender remédios proibidos. Oliveira 

Motta constatou e nos revelou isto com todas as letras. 

Para podermos avaliar a eficácia deste Código Penal em relação ao 

farmacêutico, resolvemos analisar o que este mesmo documento normativo 

estabelecia em relação aos “crimes contra o livre exercício dos direitos 

políticos”
149

. Um dos artigos do Código Penal de 1890 afirmava que o 

cidadão que “/violasse/ de qualquer maneira o escrutínio, /rasgasse/ ou 

/inutilizasse/ livros e papéis relativos ao processo eleitoral” estava sujeito à 

prisão celular por um a três anos e pagamento de multa
150

.  

Como é do conhecimento geral, a literatura historiográfica analisou 

exaustivamente as fraudes eleitorais na Primeira República, o voto de 

cabresto e o voto de bico de pena. Se a intenção de condenar quem 

violasse o escrutínio constava no Código Penal de 1890 e não era 

cumprida, podemos intuir que a prática do farmacêutico estava igualmente 

longe de ser controlada. Tão longe quanto a lisura do processo eleitoral. 

Voltando ao caso da farmácia freqüentada por Oliveira Motta, 

podemos concluir facilmente que nenhum destes preceitos legais estava 

sendo cumprido. A substância que evitava a concepção ou era tóxica e 

perigosa, segundo os ginecologistas da época, ou nova, secreta e 

desconhecida pelo Departamento Nacional de Saúde Pública. Portanto, se 

o Código Penal estivesse sendo cumprido ao pé da letra, o farmacêutico 

em questão deveria pagar multa. Se tal aviamento estivesse sendo feito em 

substituição a um medicamento prescrito pelo médico, o farmacêutico 

poderia ser preso e ficar impedido de exercer sua atividade, por tempo 

indeterminado. A enorme procura, observada por Oliveira Motta durante 

meia hora, nos leva a crer que tanto o Regulamento de 1920 quanto o 

Código Penal de 1890 encontravam, na prática da vida, muitas 

dificuldades para se estabelecer. 

Senhoras e cavalheiros, cidadãos com poder aquisitivo, 

freqüentavam uma de nossas mais conhecidas e procuradas farmácias e 
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 O Título IV do Código Penal de 1890 trata destes crimes.  
150

 Código Penal de 1890, art. 171. 

compravam, em grande quantidade, tal medicamento anticoncepcional. 

Que dizer de uma farmácia menos conhecida e freqüentada? Que dizer de 

outros medicamentos, além deste, aviados fora do controle do médico e da 

saúde pública? O fato relatado pode demonstrar que o controle sobre o 

trabalho do farmacêutico estava longe de ser exercido. O depoimento de 

Oliveira Motta pode ser interpretado como denúncia de uma situação que 

deveria, no seu entender, ser corrigida.  

Ele não disse, mas é possível que este medicamento secreto, não 

reconhecido, nem autorizado, tenha sido prescrito pelo farmacêutico 

depois de breve consulta. Nesse caso, o farmacêutico estaria infringindo 

outra determinação do mesmo Regulamento, que preceituava o seguinte: 

“Ao farmacêutico é vedado dar consultas médicas, aplicar aparelhos ou 

fazer curativos, exceto nos acidentes de rua ou casos semelhantes de 

urgência, antes da chegada de um médico ou na falta absoluta deste”
151

. 

O Regulamento afirma com todas as letras: antes da chegada do 

médico ... No caso descrito por Oliveira Motta, a presença do médico 

passou despercebida tanto pelas senhoras e cavalheiros, quanto pelo 

farmacêutico e seu empregado. Apesar de sua presença, a venda do 

preparado para evitar a concepção continuou ocorrendo. Os textos legais 

procuram reafirmar a autoridade do médico no ato de prescrever. A 

concorrência entre estas duas esferas de atuação nos parece evidente e as 

rivalidades, latentes. A indignação e a denúncia de Oliveira Motta podem 

ser explicadas neste sentido. 

Os farmacêuticos como um todo foram, a nosso ver, preservados 

pelos relatores do Congresso dos Práticos: nenhum pronunciamento 

reiterava a necessidade de medidas coercitivas ou policialescas contra eles. 

A presença de Júlio Eduardo da Silva Araújo
152

 talvez explique este 

silêncio.  

Aos 41 anos de idade e 20 de formado, Júlio Eduardo Silva Araújo 

era um dos proprietários do renomado Laboratório Farmacêutico Silva 

Araújo, localizado na rua Primeiro de Março, no centro da cidade do Rio 
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 Decreto-Lei n° 14.354, art. 182, parágrafo único.  
152

 Levantamento Biográfico, pág. 84, em anexo.  
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de Janeiro. Em 1922, presidia a Seção de Farmácia da Academia Nacional 

de Medicina e a Associação Brasileira de Farmacêuticos. No ano seguinte, 

foi eleito deputado. Com Rodolfo Albino, outro afamado farmacêutico, 

apresentou no Congresso dos Práticos um relatório intitulado: “A 

manipulação dos medicamentos e o exercício leigo da Farmácia”. Uma das 

visitas feitas pelos médicos durante o Congresso dos Práticos foi a seu 

laboratório farmacêutico. Homem com poder econômico, prestígio 

científico e capacidade associativa, Silva Araújo integra a lista da seleta 

elite da elite, que estamos elaborando ao longo deste trabalho. Sua 

presença no Congresso dos Práticos nos parece inibidora.  

Além disso, Silva Araújo corroborava a visão que pretendia 

delimitar as esferas de atuação entre médicos e farmacêuticos, exposta 

anteriormente. O médico não poderia clinicar nos fundos da farmácia, não 

poderia ser proprietário de farmácia ou estar em conluio com o 

farmacêutico. Estas determinações constavam do Regulamento de 1920 e 

traduziam os anseios dos relatores que se posicionaram a este respeito.  

Silva Araújo concluiu seu pronunciamento afirmando: “Assim, a 

farmácia deve ser para o farmacêutico, a medicina cabe ao médico, como 

ao engenheiro compete fazer engenharia e ao advogado estabelecer a 

jurisprudência”
 153

. 

Presente ao evento, Theophilo de Almeida Torres, inspetor da 

Fiscalização do Exercício da Medicina, Farmácia, Arte Dentária e 

Obstetrícia apresentou uma moção, apoiada pelo Congresso dos Práticos, 

de “congratulação e aplauso aos farmacêuticos brasileiros que acabavam 

de instalar o Congresso Brasileiro de Farmácia e a Associação Brasileira 

de Farmacêuticos”
154

. 

Como acabamos de observar, os médicos basearam seus 

argumentos no que o Regulamento de 1920 e o Código Penal de 1890 

determinavam para garantir para si mesmos o monopólio do exame clínico 

e da prescrição da medicação. Se a vontade de Silva Araújo prevalecesse, 

os campos de atuação estariam delimitados. Formalmente, os territórios 
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 J. E. Silva Araújo. A manipulação dos medicamentos e o exercício leigo de farmácia, 

in Actas, pág. 385. Cf. nota 4. 
154

 Medicamenta. Cf. nota 1.  

para o exercício prático de cada atividade estavam delimitados. Na prática, 

esta diferenciação ainda estava por ser feita.  

Em termos de definição dos campos de conhecimento, verifica-se, 

ainda, o mesmo controle médico sobre o farmacêutico. Nos anos 20, a 

formação do farmacêutico integrava a Faculdade de Medicina. As 

disciplinas que constavam de seu currículo, a duração de seu curso e a vida 

na faculdade eram determinadas, em grande parte, pelos médicos que 

dirigiam esta instituição.  

Baseando-nos na legislação em vigor em 1922, construímos o 

quadro abaixo. Nele, estabelecemos uma breve comparação entre a 

duração e o número de disciplinas necessárias para a conclusão do curso 

de medicina e de farmácia
155

.  

 

CURSO  DURAÇÃO   DISCIPLINAS  

medicina 6 anos 24 

farmácia 3 anos 10 

 

Alguns teóricos da sociologia das profissões argumentam, com 

razão, que quanto menor for a abrangência do conhecimento, menor será o 

poder de reivindicação de uma ocupação em relação ao monopólio desta 

ou daquela atividade. Controlando a formação, o conteúdo e o número de 

disciplinas que integravam a grade curricular da formação de 

farmacêutico, os médicos criavam instrumentos para justificar a 

preservação do poder do médico sobre os exames clínicos e as prescrições 

de medicação. 

Voltemos ao depoimento de Oliveira Motta. Recostado no balcão, 

este ginecologista via senhoras e cavalheiros comprando algo, em uma 

conhecida e procurada farmácia. Diante desta cena, não se conteve e 

perguntou “ao empregado do referido estabelecimento o que era aquilo 

que tanto se vendia”. E o empregado respondeu que era um preparado 

para evitar a concepção!.  
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 Decreto-Lei n° 11.530 de 18 de março de 1915, artigos 187 e 193. 
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E... quem era este empregado? A resposta a esta pergunta nos 

remete às demais ocupações envolvidas, naquela época, com o preparo e o 

comércio de medicamentos, tais como os práticos de farmácia, os 

droguistas e os ervanários. 

Este trecho do depoimento de Oliveira Motta permite que 

redimensionemos este ponto da investigação, na medida que nenhuma 

destas atividades presentes no universo dos serviços de saúde detinham um 

conhecimento esotérico, sistematizado e institucionalizado, apesar de 

darem consultas, aviarem e prepararem medicação. Seu conhecimento 

originava-se da prática e da observação diária. 

Vejamos inicialmente o caso do prático de farmácia, para em 

seguida, examinarmos o caso do droguista e do ervanário. Segundo o 

mesmo decreto normativo de 1920, o prático de farmácia poderia 

encarregar-se da administração de uma farmácia, devido a algum 

impedimento temporário do farmacêutico, por um período inferior a oito 

dias. Para tanto, deveria “provar as suas habilitações perante uma comissão 

nomeada pelo Inspetor da Fiscalização do Exercício da Medicina, 

Farmácia, Arte Dentária e Obstetrícia”. Se fosse aprovado, receberia o 

título de “Oficial de Farmácia”. Estavam previstas ainda multas e até a 

cassação da licença ou o fechamento da farmácia, se o farmacêutico não 

cumprisse este artigo
156

. 

Apesar de todas estas determinações legais, encontramos registro 

de uma polêmica protagonizada entre Júlio Portocarrero e Bonifácio 

Costa, sobre a preservação ou não do prático de farmácia. 

Júlio Portocarrero fez a seguinte análise:  

 

(...) Havendo evoluído o farmacêutico, de quem 

se exige hoje o conhecimento da química analítica, 

da terapêutica e da bromatologia, não pode ele já 

resignar-se a mera posição de manipulador de 

drogas e fechador de capsulas. 
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 Decreto-Lei n° 14.354, art. 183.  

Os misteres mais rudimentares e 

exclusivamente manuais da profissão ficaram para 

seus auxiliares leigos, de quem por fim exige a 

Saúde Pública que passem por exame de 

habilitação. Cumpria entretanto que a própria 

Saúde ou os institutos médicos do país 

consagrassem cursos especiais teórico-práticos 

para a formação desses oficiais de farmácia.
157

  

 

O descanso do guerreiro. Há pouco, analisamos a postura guerreira 

e aguerrida de Portocarrero. Na oportunidade, suas armas assestadas contra 

os médicos que anunciavam nos jornais curas não comprovadas pela 

ciência oficial e os que exerciam suas atividades em conluio com os 

farmacêuticos. O poder constituído foi considerado, no primeiro caso, 

impotente e a legislação, no segundo, insuficiente. Em relação ao oficial de 

farmácia, suas palavras revelam a intenção de elevar o estatuto científico 

do farmacêutico, deixando para o prático o papel de “manipulador de 

drogas e fechador de cápsulas”.  

Desta vez, entretanto, diferindo do caso da legislação que tratava da 

dissociação entre médicos e farmacêuticos, Portocarrero não se mostra tão 

atualizado a respeito do que determinava a legislação em vigor. Segundo o 

Decreto de 1915, o currículo para a formação do farmacêutico incluía as 

disciplinas por ele mencionadas e mais química mineral e orgânica, física, 

história natural, farmacologia e higiene
158

. Para os objetivos que regem 

este trabalho, importa ressaltar que outro relator, Bonifácio Costa, 

apropriou-se do tom mais enfático. Este abandonou a postura 

conscienciosa com que propusera que os métodos especiais de tratamento 

fossem submetidos à avaliação de uma agremiação científica e manifestou 

sua intenção de ver o oficial de farmácia suprimido do cenário.  

Para ele, a existência do prático de farmácia não era apenas 

“ofensiva à dignidade do farmacêutico”, era-lhe absolutamente adversa. 
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 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 366-367. 

Cf. nota 4. 
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 Decreto-Lei n° 11.530, artigo 187. 
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No seu entender, o prático não só não se submetia à autoridade do 

farmacêutico, permanecendo na direção da farmácia além dos oito dias que 

a lei estabelecia, como também assumia o papel de proprietário deste 

estabelecimento. Bonifácio Costa afirmava:  

 

(...) A farmácia é propriedade do prático, o 

prático por sua vez é tão pretensioso quanto 

ignorante, tão sem escrúpulos quanto não tem 

noção de seus deveres e é esta gente que, 

agremiada em uma sociedade, defende os 

chamados interesses da classe, pleiteando 

naturalmente as vantagens dos farmacêuticos.
159

 

 

A lei não permitia que o prático de farmácia possuísse uma farmácia 

mas regulamentava uma forma para a institucionalização deste tipo de 

atividade. Tomando partido a favor dos farmacêuticos, aparentemente, 

Bonifácio Costa condena de forma enérgica não só o não cumprimento da lei, 

como a própria existência do prático de farmácia: “O prático de farmácia 

precisa desaparecer do cenário profissional para a reabilitação da profissão 

farmacêutica”
160

.  

Diante desta polêmica, configura-se o seguinte quadro: 

 

F A R M A C Ê U T I C O  X  P R Á T I C O  D E  F A R M Á C I A  

R E L A T O R    P O S I Ç Ã O  

Portocarrero  divisão de responsabilidades 

Bonifácio Costa supressão do prático 

 

Bonifácio Costa e Júlio Portocarrero, que defenderam as mesmas 

posições de condenação aos anúncios feitos por médicos divulgando a cura 

de doenças por métodos não aceitos pela medicina oficial e que 
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 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicina absurdas, in Actas, pág. 246. 

Cf. nota 4. 
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 Idem, pág. 252.  

condenavam o profissional que estabelecia seu consultório em conluio 

com o farmacêutico, divergiam neste caso. 

Para compreender as razões desta divergência, algumas perguntas 

nos parecem pertinentes. Quanto custava montar uma farmácia no início 

deste século? Do ponto de vista social, quem era o farmacêutico e quem 

era o prático de farmácia? Dois caminhos podem ser trilhados para 

equacionar esta questão: o Regulamento de 1920 e as leis que 

normatizavam a formação de nível superior do farmacêutico.  

No primeiro caso, cabe salientar que o Regulamento estabelecia os 

pré-requisitos materiais para que uma farmácia obtivesse o alvará de 

funcionamento fornecido pelo Departamento Nacional de Saúde Pública. 

Estas exigências estavam relacionadas, por um lado, com as condições 

ideais de iluminação, arejamento e impermeabilização do local e, por 

outro, com a relação de remédios e demais acessórios considerados 

indispensáveis para seu pleno funcionamento
161

, tais como: “vasilhames, 

rótulos, livros e demais utensílios”
162

. Um farmacêutico para cumprir o 

que estava previsto, carecia de substantivo capital inicial aplicado na 

construção e habilitação do estabelecimento comercial que estava em vias 

de instalar. 

No segundo caso, parecem-nos significativas as diferenças entre os 

requisitos acadêmicos necessários para alguém se tornar prático de 

farmácia e os previstos para qualificar-se como farmacêutico. Para aquele, 

bastava alguma experiência e a aprovação em um exame, para adquirir o 

título de “oficial de farmácia”. O caminho do farmacêutico era mais árduo 

e dispendioso. Inicialmente, o candidato deveria inscrever-se no exame de 

“vestibular”, que compreendia prova escrita e oral. A primeira consistia 

“na tradução de um trecho fácil de um livro de literatura francesa e de 

outro clássico alemão ou inglês sem auxílio de dicionário”
163

. Além disso, 

havia os exames oral de Português, Geografia, Aritmética, Física, Química 

e História Natural
164

. Sendo aprovado, o estudante deveria ter presença 
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 Decreto-Lei n° 14.354, art. 165.  
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obrigatória
165

 durante os três anos na faculdade, pagando matrículas, taxas 

de exame
166

 e de freqüência. “Não haverá alunos gratuitos nos institutos de 

ensino superior”, proclama um dos artigos da legislação de 1915
167

. 

Livros, apostilas, alimentação e vestuário não estavam previstos 

formalmente, mas eram outros gastos seguramente indispensáveis para a 

sua formação. O estudante de farmácia deveria, ainda, prestar exames 

escritos, práticos e orais
168

 nas disciplinas que constavam de seu curso de 

profissionalização. 

Assim, para alguém se tornar farmacêutico – tanto nos estudos 

quanto na instalação de seu estabelecimento – deveria deter uma base 

socioeconômica mais significativa do que a necessária à obtenção do título 

de “oficial de farmácia”. Além disso, a bagagem de conhecimento 

requisitada ao estudante de farmácia, tanto para ingressar na faculdade, 

quanto durante seu curso de habilitação, lhe conferiam um estatuto 

qualitativamente diferente do outorgado ao oficial, que aprendia seu ofício 

com a prática do dia-a-dia na farmácia. 

As palavras de Bonifácio Costa denunciam uma forte concorrência 

entre farmacêuticos e oficiais de farmácia, no início deste século. 

Para as senhoras e os cavalheiros, o aviamento era uma atividade 

exercida tanto por um quanto por outro. Não havia, aos olhos dos clientes, 

uma distinção nítida entre estas duas habilitações. Se o farmacêutico 

examinava as grávidas e preparava um medicamento que evitava a 

concepção, que dizer das consultas prestadas e dos remédios aviados pelo 

prático de farmácia? 

Formalmente, havia limites legais ao exercício da prática do oficial 

de farmácia. Podemos deduzir, porém, que os oficiais de farmácia 

continuavam a realizar exames clínicos e a preparar medicamentos. Apesar 

das determinações legais, concorriam com os médicos (no exame e na 

prescrição) e com os farmacêuticos (no aviamento). Como coibir essa 
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prática abusiva ? Portocarrero pretendia sofisticá-la; Bonifácio Costa, 

aboli-la.  

Talvez aqui se encontrem as razões que justifiquem as divergências 

identificadas há pouco entre Portocarrero e Bonifácio Costa.  

Bonifácio Costa buscou todo o tempo associar a imagem do 

médico à do sacerdote, integrando o universo da arte. A prática médica 

seria regida pelo sacrifício do altruísta, que consagraria à profissão, como 

disse, sua originalidade. O sentido seria o indivíduo. Apegado a estes 

princípios, Bonifácio Costa admitiria a prática do farmacêutico, mas não 

teria condições de aceitar a existência do “oficial de farmácia”. A 

concorrência com ele era tida como extremamente negativa. 

Portocarrero
169

 trilhou a carreira de psiquiatra e neurologista, 

chegando a ser catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise e vice-

presidente da Liga Brasileira de Higiene Mental. Especialista e defensor do 

primado do conhecimento científico que se adquire na faculdade, 

Portocarrero propõe que o saber e a prática do oficial de farmácia fossem 

melhor definidos e delimitados.  

Sua condenação ao conhecimento que se adquire com a prática 

diária do exercício de uma atividade, foi contundente: 

 

Ora, só a ignorância profunda e absoluta 

daquelas profissões pode justificar (...) que elas 

dependam exclusivamente da prática. É necessário 

desconhecer toda a ciência que se adquire nos 

bancos da Faculdade, todas as noções de química, 

anatomia, fisiologia, patologia geral, propedêutica, 

terapêutica, medicina legal ... para supor que o 

hábito diurno e noturno do hospital e da farmácia 

possam fazer médicos e farmacêuticos.
170

  

 

                                                           
169

 Levantamento Biográfico, pág. 75, em anexo. 
170

 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 362. Cf. 

nota 4. 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 

 

87 

Esta passagem corrobora sua visão sobre a importância da 

aquisição do conhecimento – científico, complexo e institucionalizado – 

difundido nas faculdades. O domínio do conhecimento seria o argumento 

suficiente tanto para uma melhor habilitação do oficial de farmácia quanto 

para sua colocação em posição subalterna à do farmacêutico.  

Continuando seu argumento, Portocarrero pergunta:  

 

Ademais, que profissão intelectual existe que 

possa dispensar conhecimentos básicos teóricos? 

Quem de boa fé confundirá um mestre de obras 

com um arquiteto, um rábula com um 

jurisconsulto, um prático de farmácia com um 

farmacêutico, um curandeiro com um médico? 
171

 

 

De fato, quem confundiria? 

Oliveira Motta, esperando pelo preparo de um medicamento, não 

confundiu. Portocarrero, portador de sofisticado conhecimento, também 

não. O mesmo não pode ser dito das inúmeras senhoras e dos cavalheiros 

que freqüentavam aquela farmácia. Quem estaria aviando o tal preparado? 

Um farmacêutico ou um prático de farmácia? Se o controle sobre o 

farmacêutico não estava sendo feito, que dizer da fiscalização das agências 

estatais sobre o oficial de farmácia? 

Se Portocarrero entende que esta confusão era inadmissível para 

quem fosse de boa fé, Bonifácio Costa queria assegurar sua 

impossibilidade! 

Bonifácio Costa, defensor do modelo altruísta, queria que o 

mercado de serviços de cura estivesse formalmente garantido 

exclusivamente para os médicos. Qualquer obstáculo neste caminho devia 

ser eliminado pelo Estado, através da execução das determinações legais 

vigentes ou seu aprimoramento. O guerreiro aguerrido agora passou a ser 

Bonifácio Costa.  
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 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 362. Cf. 

nota 4. 

A presença do prático de farmácia era vista como uma virtual 

ameaça à garantia da preservação deste monopólio médico. Quando 

pregou o fim do conluio entre médicos e farmacêuticos, pretendia garantir 

o exercício do ato clínico para o primeiro. Quando não admitiu reclamos 

em torno de qualquer tratamento especial, desejava desqualificar o 

charlatão diplomado. Clínicos consultando no interior de farmácias 

atraíam clientes, da mesma forma que os anúncios de jornais. E quanto aos 

oficiais de farmácia?  

Sem subterfúgios, sem meias palavras, Bonifácio Costa prega o 

desaparecimento do prático de farmácia cenário profissional. Chama os 

farmacêuticos para seu lado, para defenderem sua posição, quando associa 

esta exclusão à reabilitação da profissão farmacêutica. 

No entanto, esta perspectiva de aliança não dilui a delimitação 

entre os campos de saber e de prática entre farmacêuticos e médicos que 

queria ver mantida. Jovem, recém-formado, ávido por conquistar seu 

espaço no mercado de trabalho, Bonifácio Costa afirma: “Precisamos dos 

práticos de farmácia? Não! Cada farmácia tem seu farmacêutico. O que se 

faz mister é a permanência do farmacêutico na farmácia, como um 

colaborador do médico, e nunca seu concorrente”
172

. 

Colaborador do médico ou seu concorrente? A alusão a estas duas 

possibilidades denota mais uma vez a imbricada teia de relações que se 

estabelecia entre médicos e farmacêuticos e práticos de farmácia.  

Farmacêutico: colaborador do médico ou seu concorrente? A lei 

determinava a primeira condição. A constatação de Oliveira Motta nos 

leva a crer que a segunda situação traduzia melhor a realidade do mercado. 

A lei, pelo que parece, não estava sendo cumprida. 

Se o jovem Bonifácio Costa pregava a submissão do farmacêutico 

ao médico, a mesma posição não foi observada nas palavras de Júlio 

Eduardo Silva Araújo. 
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Silva Araújo lamentou que a classe farmacêutica não fosse vista e 

tida pelos médicos como uma “irmã igualmente nobre, semelhantemente 

bela e digna, e sim como uma servente, quase escravizada”
173

. 

Seus esforços visavam a convencer a audiência do Congresso dos 

Práticos, dominada por médicos, de que a medicina “só atingirá a sua 

perfeita dignificação profissional com a elevação correlata do 

farmacêutico, que deve ser, igualmente, tido e havido como homem de 

ciência
174

. 

Para tanto, tornava-se necessário, no seu entender, que o médico 

exercesse uma “solidariedade científica” com os farmacêuticos, em três 

linhas: “revisão da legislação, adoção de uma farmacopéia nacional e o 

aperfeiçoamento do ensino profissional, com a criação da Escola Superior 

de Farmácia, como entidade da Universidade do Rio de Janeiro”
175

.  

O primeiro aspecto visava a equiparar o médico e o farmacêutico, 

atribuindo-lhes as mesmas condições de prestígio científico e poder 

político e econômico. A persuasão dos colegas médicos se fazia, neste 

caso, premente. Em relação ao segundo aspecto, o Regulamento era 

bastante explícito: “para a confecção de preparos oficiais, seguir-se-á a 

farmacopéia francesa, até que esteja organizado e publicado o Código 

Farmacêutico Brasileiro”
176

. A intenção do relator era alterar a legislação 

em vigor. Quanto ao terceiro aspecto, já mencionamos que o curso de 

Farmácia em funcionamento no Rio de Janeiro em 1922 integrava o da 

Faculdade de Medicina (Zubioli, 1992). Sua vontade era que houvesse um 

desmembramento entre estas duas instituições, garantindo maior 

autonomia do farmacêutico em relação ao médico.  

Podemos intuir, baseados na análise das palavras de Júlio Silva 

Araújo, que havia uma querela entre os farmacêuticos sobre os caminhos a 

seguir. Nem todos os farmacêuticos pensavam como ele. O Primeiro 
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 J.E. Silva Araújo. A manipulação dos medicamentos e o exercício leigo de farmácia, 

in Actas, pág. 384. Cf. nota 4. 
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 Idem, pág. 383. Cf. nota 4. 
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 J.E. Silva Araújo. A manipulação dos medicamentos e o exercício leigo de farmácia, 

in Actas, pág. 384. Cf. nota 4. 
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 Decreto-Lei n° 14.354, art. 174.  

Congresso Brasileiro de Farmácia, realizado poucos dias depois do 

Congresso dos Práticos, pode representar fonte inestimável de informações 

neste sentido. Questões como essa não merecerão nossa atenção neste 

trabalho, apesar de serem externamente relevantes. Uma investigação que 

objetive analisar o processo de profissionalização dos farmacêuticos no 

Brasil encontrará nos Anais do Congresso Nacional dos Práticos material 

farto para análise. 

Como afirma a literatura sociológica das profissões, analisada na 

primeira parte deste trabalho, um primeiro passo para conquistar o 

reconhecimento profissional é delimitar uma esfera própria e particular de 

conhecimento, torná-lo complexo, sistematizá-lo e institucionalizá-lo. Este 

era, abertamente, o intuito de Silva Araújo.  

Sua presença neste congresso se justifica pela necessidade do apoio 

dos médicos para modificar a legislação vigente. Entretanto, não era ali 

que conseguiria forças suficientes para realizar esta vontade. O Congresso 

Brasileiro de Farmácia e a Associação Brasileira de Farmácia, que estavam 

se constituindo, poderiam representar os meios para alcançar tais metas.  

Passemos ao caso dos droguistas e herbanários.  

O mercado de produção de medicamentos e de drogas medicinais 

não era exercido, no início do século XX, apenas pelo farmacêutico e pelo 

prático de farmácia. Havia ainda os droguistas e os herbanários que tinham 

seus procedimentos, atribuições e responsabilidades igualmente definidos 

pelo Regulamento de 1920, da seguinte forma:  

 

Os droguistas terão por fim o comércio de 

drogas, preparados oficiais devidamente 

autorizados, substâncias químicas (...) sendo-lhes 

absolutamente interdito, aviar receitas, manipular 

fórmulas magistrais, fazer preparados oficiais, 

exercer, enfim, qualquer ato que seja privativo à 

profissão de farmacêutico.
177
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As hervanárias limitar-se-ão à venda de drogas 

simples vegetais ou animais, sendo-lhes 

expressamente proibida a venda de qualquer outra 

substância medicamentosa, mesmo aprovada pelo 

Departamento Nacional de Saúde Pública, salvo se 

o herbanário tiver licença de droguista, caso em 

que obedecerá ao estatuído para esse ramo de 

negócio”
178

. 

 

Apesar de a lei formalizar atribuições distintas para estes 

estabelecimentos e para os comerciantes que neles exerciam suas 

atividades, as reações evidenciadas no Congresso dos Práticos foram 

veementes. Bonifácio Costa e Júlio Portocarrero foram unânimes em 

condenar a sobrevivência tanto dos herbanários quanto dos droguistas. 

Bonifácio Costa, com sua volúpia de afirmação da supremacia da 

profissão médica sobre tudo e todos, apresentou a seguinte argumentação 

em tom condicional:  

 

Ou os herbanários têm uma utilidade científica, 

e só devem ser dirigidos por técnico, ou de nada 

valem, porque o leigo não tem competência para 

discernir sobre o tratamento médico, e os nossos 

poderes não deviam permitir que subsistisse mais 

esta endemia das nossas liberrimas liberdades, que 

é a casa de plantas medicinais com direção leiga.
 

179
  

 

Para ele, esta terapêutica de cunho “naturista, exclusivista, é um 

expediente de exploração charlatanesca”
180

. Considera, ainda, “o 
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 Ibidem, art. 195.  
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 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 

251. Cf. nota 4. 
180

 Idem, pág. 252.  

herbanário uma tradição injustificável em face da terapêutica científica e 

da saúde do povo”
181

.  

Um altruísta, usando argumentos da terapêutica e da utilidade 

científica? Isto pode parecer contraditório, se não percebermos que, na 

faixa híbrida existente entre o modelo altruísta e o tecnicista analisados na 

segunda parte, existe a necessidade comum do domínio do mercado de 

serviços de saúde e o tratamento voltado para o indivíduo. Se os 

argumentos relativos à importância da terapêutica científica forem úteis o 

suficiente para convencer a clientela, os colegas e o Estado de suas 

posições, por que não utilizá-los?  

Júlio Portocarrero reproduziu parte da legislação para propor 

sumariamente que “se extinga a classe dos herbanários e droguistas”
182

.  
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CAPÍTULO II : OS MÉDICOS E AS ENFERMEIRAS-

VISITADORAS 

 

O cuidado com os doentes remonta à antigüidade, quando a 

atividade da enfermeira estava vinculada às obrigações domésticas e 

femininas
183

. O doente era tratado dentro de seu próprio domicílio, por sua 

mãe, esposa ou irmã. Somente com as catástrofes, percebia-se a 

necessidade da formação de pessoal especializado em cuidados com os 

doentes. A idéia do sacrifício acompanhou a enfermagem desde sua 

gênese. O cuidado com o doente era visto como uma forma de caridade. A 

ação das freiras nos hospitais religiosos traduz, em parte, esta visão do ser 

enfermeira.  

Em meados do século XIX, a enfermagem moderna começa a se 

consolidar na Europa, sobretudo quando Florence Nightingale cria a 

Escola de Enfermeiras St. Thomas, em Londres (1860). Sua concepção 

procura introduzir a noção de organização, método e lógica racional no 

trabalho da enfermagem, associando-a, ao mesmo tempo, à idéia da 

abnegação e do sacrifício. A disciplina da enfermeira e sua conduta moral 

com o paciente procuravam configurar um novo perfil para o exercício da 

atividade. Nos Estados Unidos, na mesma época, observa-se fenômeno 

semelhante, sobretudo com o advento das Escolas de Treinamento de 

Enfermeiras (1873). 

No Brasil, a história da enfermagem não fugiu ao processo delineado 

acima. Inicialmente, a atividade caracterizou-se por uma fase doméstica, que 

conviveu, por longo período, com o modelo sacerdotal, presente nas Santas 

Casa de Misericórdia. Até o final do século XIX, as irmãs de caridade 

administravam os hospitais, que eram verdadeiros depósitos de doentes. As 

mudanças tecnológicas que incidiram sobre a medicina, neste mesmo período, 

interferiram na organização e na lógica mais geral do trabalho da enfermagem 

na sociedade e no interior do hospital. A secularização da gestão hospitalar foi 

um dos sintomas observados neste sentido. De 1890 até 1920, podem ser 
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 Neste trecho introdutório de caráter histórico, utilizamos livremente informações 

colhidas em teses de mestrado e doutorado defendidas na Escola de Enfermagem Ana 

Nery/UFRJ. Cf. Referências Bibliográficas. 

observados três modelos de formação e capacitação profissional da 

enfermagem no Brasil.  

Em 1890, o governo assumiu a direção do Hospício Nacional dos 

Alienados, até então nas mãos das irmãs de caridade. Esta modificação 

promoveu uma carência de pessoal que criou a necessidade da organização 

de uma Escola de Enfermagem
184

 para atender especificamente aos 

doentes mentais internados no Hospício. O curso durava dois anos e 

constava das seguintes disciplinas: prática propedêutica clínica, noções 

gerais de anatomia e fisiologia, higiene hospitalar, curativos, pequenas 

cirurgias, cuidados especiais a certas categorias de enfermos e aplicações 

balneoterápicas; além disso, a aluna tinha que ser aprovada em 

administração interna e escrituração do serviço sanitário e econômico de 

um hospital. Os cursos estavam sob a fiscalização dos médicos do Asilo 

dos Alienados, onde as estudantes faziam estágio. A primeira concepção 

formadora em enfermagem, evidenciada neste período, estava vinculada 

pontualmente ao atendimento de doentes mentais, muito próximo ao 

modelo francês do Hospital de Salpêtrière.  

Com a Primeira Grande Guerra, uma nova demanda foi criada: 

enfermeiras para cuidar dos feridos e atender a sociedade em situações de 

calamidade. Para procurar resolver estes problemas, a Cruz Vermelha 

criou Escolas de Enfermagem em São Paulo (1914) e no Rio de Janeiro 

(1916). A partir de 1921, o Exército também passou a organizar Escolas de 

Formação de Enfermeiras em tempo de paz, para atuarem nos hospitais 

militares. As enfermeiras que concluíam este curso eram integradas ao 

corpo do exército como oficiais. A segunda concepção formadora tinha um 

forte cunho socorrista.  

O enfoque preventivista da saúde e disciplinador do cidadão foi a 

terceira modalidade de formação que as enfermeiras brasileiras receberam 

entre 1890 e 1920. Inicialmente, esta vertente pode ser identificada nos 

cursos para visitadoras de higiene, que eram oferecidos por médicos. No 

Rio de Janeiro, ficaram conhecidas as doze palestras que os tisiólogos José 

Plácido Barbosa da Silva e José Paranhos Fontenelle proferiam no curso 
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destinado às moças, geralmente com baixo nível de instrução, introdutórias 

às diversas tarefas das campanhas de higienização e educação sanitária que 

caracterizavam as ações da saúde pública naquela época.  

Em 1920, como parte das estratégias para incrementar os serviços 

de profilaxia e educação higiênica, Carlos Chagas buscou a cooperação 

norte- americana junto à Fundação Rockefeller. Um de seus objetivos era a 

criação de uma escola de enfermeiras-visitadoras de Saúde Pública no 

Brasil. 

No final de 1921 e início de 1922, chegaram ao Brasil cerca de 

onze enfermeiras norte-americanas e canadenses (Sauthier, 1996:100), 

chefiadas por Ethel Parsons, integrantes da “Missão Técnica de 

Cooperação para o Desenvolvimento da Enfermagem”, que seguia os 

princípios de Florence Nightingale. 

As visitadoras, que até então trabalhavam para a saúde pública, 

haviam adquirido sua formação, sobretudo, com a prática diária dos 

cuidados com a saúde. Antes da abertura da Escola de Enfermagem, a 

maioria das visitadoras que exerciam sua atividade no Rio de Janeiro era 

de origem social popular, praticamente iletradas. Havia o intuito de 

substituí-las por enfermeiras formadas na Escola que estava sendo criada. 

Paliativamente, para tentar elevar seu nível de qualificação, foram feitos 

cursos de emergência. Aos poucos, a cidade foi dividida em zonas, sempre 

supervisionadas por enfermeiras estrangeiras. A lógica da racionalização 

do trabalho estava muito presente no ideário da enfermagem moderna. 

Um dos objetivos de Ethel Parsons foi exatamente mudar o 

conceito que se fazia da enfermagem para que ela tivesse condições de 

atrair elementos de extratos sociais mais aquinhoados. Ela estava 

preocupada com o padrão de formação das enfermeiras modernas no 

sentido técnico e moral. A racionalidade do trabalho que queria introduzir 

estava associada à padronização de condutas e atitudes da enfermeira em 

sua relação com a sociedade. Além disso, o sentido religioso pode ser 

identificado no modelo de prática que estava sendo instaurado naquela 

época. Seguindo estes padrões, Ethel Parsons reproduzia as referências 

profissionais postas em prática por Florence Nightingale, na Inglaterra, no 

final do século XIX.  

Os critérios para seleção das alunas denota o perfil socioeconômico 

que se desejava imputar à formação profissional: entre 7 e 10 anos de 

instrução, saúde e boa aparência. Do primeiro exame de admissão, 

realizado no dia 29 de janeiro de 1923, participaram Carlos Chagas, 

Theophilo Torres e Plácido Barbosa. Nele, apenas 13 alunas foram 

aprovadas, iniciando o curso em 19 de fevereiro do mesmo ano.  

O Congresso dos Práticos situa-se exatamente no momento em que 

as enfermeiras norte-americanas e canadenses já haviam chegado ao 

Brasil, mas não havia ainda se iniciado o funcionamento da Escola. 

Ethel Parsons esteve no Congresso dos Práticos apresentando o 

relatório “As enfermeiras de Saúde Pública”. Apesar de não ser um dos 

quarenta e cinco relatores selecionados para esta investigação, suas 

palavras merecem ser lidas e analisadas com atenção. 

Inicialmente, ela resgata a história da enfermagem desde os 

primórdios, quando a atividade era exercida sem dignidade, até o advento 

de Florence Nightingale que, no seu entender, lançou os fundamentos da 

arte da enfermagem moderna.  

Segundo ela, as funções da enfermeira de saúde pública 

consistiriam em “cuidar dos doentes, proteger os sãos e ensinar a todos os 

princípios de higiene individual”
185

. Devidamente instruída, a enfermeira 

moderna não deveria ser nem distribuidora de esmola, nem camareira, 

mas sim uma reformadora social
186

. Parsons afirma:  

 

Os médicos aprenderam que as doenças não são 

causadas pela vingança divina mas por micróbios 

específicos, e assim a medicina preventiva tomou 

lugar de muita preeminência. (...) Daí proveio a 

idéia de beneficiar toda a família humana com 

princípios básicos da prevenção das doenças, 

atacando o próprio mal em sua própria fonte – a 

cabeceira dos doentes. (...) E assim nos tornamos 
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as únicas intérpretes colocadas entre os homens de 

ciência e os milhões de necessitados de saúde que 

aqueles pretendem servir.
187

 

 

Esses são os pontos que consideramos essenciais para a 

compreensão do modelo Nightingale-Parsons de enfermagem. O lado 

puramente caritativo e assistencialista da atividade deveria ocupar segundo 

plano. O cuidado com os doentes fazia com que a enfermeira se tornasse 

disciplinadora do paciente.  

Que papel a enfermeira-visitadora moderna passaria a assumir em 

relação ao trabalho médico? intérprete dos homens de ciência. 

Freqüentar a intimidade do cidadão. Normatizar e disciplinar sua 

conduta de maneira mais incisiva e direta do que aquela observada na 

instituição hospitalar e ... completar o trabalho dos médicos
188

. Fazer 

cumprir suas ordens. A divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual 

ficava, assim, cada vez mais evidente. A hegemonia da atividade médica 

ficava garantida para a parte nobre da tarefa: a cirurgia, o exame, o 

diagnóstico e a prescrição. A face rotineira dos curativos e demais 

cuidados diários e braçais com o doente, ficariam sob a responsabilidade 

da enfermeira. Assim sendo, o trabalho da enfermeira-visitadora tornar-se-

ia indispensável tanto para o pleno funcionamento do sistema de saúde 

pública quanto para o pleno cumprimento das determinações do médico.  

Ethel Parsons informa, em seu depoimento, as disciplinas que 

seriam incluídas no curso de formação de enfermeiras-visitadoras, prestes 

a se iniciar. Comparando os dados fornecidos ao conteúdo do curso para 

enfermeiras de doentes mentais que estava sendo ministrado no Hospital 

dos Alienados, configura-se o seguinte quadro: 

 

ENFERMEIRA DE ALIENADOS  ENFERMEIRA-

VISITADORA  

Anatomia e Fisiologia Anatomia e Fisiologia 

                                                           
187

 Idem, ibidem, pág. 392. 
188

 Ethel Parsons. As Enfermeiras de Saúde Pública, in Actas, pág. 396. Cf. nota 4. 

Higiene Hospitalar Microbiologia 

Prática Propedêutica  Higiene individual 

Cuidados especiais com certas  

categorias de enfermos 

Química aplicada 

Pequenas Cirurgias Arte de Enfermeira 

Aplicações Balneoterápicas Princípios de Medicina 

Curativos  Princípios de Cirurgia 

 Princípios de Obstetrícia 

 Princípios de Pediatria 

 Matéria médica Dietética 

 Ética da enfermeira 

 

Uma simples observação do quadro acima permite perceber, por 

um lado, que o curso do Hospital dos Alienados visava formar uma 

enfermeira para atender a uma clientela específica, com demandas muito 

particulares. Por outro lado, o curso coordenado por Ethel Parsons, 

continha um sentido mais amplo. Os campos do conhecimento que visava 

atingir atribuiriam à enfermeira uma capacitação menos instrumental para 

o exercício de sua atividade. Além disso, é perceptível, desde esta época, 

indícios de um processo de especialização no interior da enfermagem. 

Traduzindo sua postura de admiração e reverência aos médicos, 

Ethel Parsons teceu-lhes vários elogios, sobretudo a Carlos Chagas, “com 

sua clara visão e os seus altos ideais, tem sido uma verdadeira torre de 

energia”, e a Fontenelle, que ela julgava “incansável, dedicando a sua 

habilidade e tempo na adaptação dos nossos métodos de educação às mais 

urgentes necessidades deste grande país”
189

. 

As propostas que apresentou, ao final de seu relatório, direcionam-

se para o reconhecimento da Escola de Enfermagem que estava para ser 

instituída; para a garantia do monopólio dos serviços de enfermagem às 

futuras enfermeiras e a ampliação do mercado de trabalho através da 

                                                           
189

 Ethel Parsons. As Enfermeiras de Saúde Pública, in Actas, pág. 398. Cf. nota 4. 
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organização e implantação dos serviços de enfermagem em “cada pequeno 

distrito da cidade”
190

. 

Ethel Parsons considera 

 

… indispensável insistir para que sejam 

empregadas, nas repartições de saúde pública, 

enfermeiras que hajam recebido instrução básica e 

especializada, com bastante experiência de 

organização e de administração, e com elas formar 

um serviço autônomo de enfermeiras de saúde 

pública, trabalhando para todas as subdivisões da 

repartição sanitária.
191

  

 

As palavras de Mrs. Parsons traduzem sua intenção de garantir às 

futuras enfermeiras, habilitadas pela Escola que estava se formando, o 

monopólio deste amplo mercado de trabalho público que estava se 

constituindo. A este respeito, o Regulamento de 1920 era relativamente 

dúbio. Ele determinava o seguinte: 

 

Os enfermeiros e as enfermeiras-visitadoras só 

serão admitidos quando possuírem diplomas das 

Escolas de Enfermeiros do Departamento ou 

depois de aprovados em exame perante a Inspetoria 

de Profilaxia da Tuberculose, exame que versará 

sobre a arte de enfermeiro em geral e 

especialmente sobre os conhecimentos teóricos e 

práticos da profilaxia da tuberculose.
192

  

 

Como a primeira turma da Escola de Enfermeiros não havia 

iniciado suas atividades, o Regulamento deixava uma possibilidade para a 

                                                           
190

 Idem, ibidem, pág. 398. 
191

 Idem. 
192

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 465.  

enfermeira leiga atuar na Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, caso 

fosse aprovada em um exame especial.  

Este artigo do Regulamento traduz um momento de transição: as 

enfermeiras-visitadoras ainda não haviam se formado mas seu trabalho 

para o sucesso das políticas higienistas era tido como imprescindível. Mrs. 

Parsons queria garantir este monopólio, antes mesmo de o curso começar, 

antes mesmo de a primeira enfermeira-visitadora estar habilitada. Uma 

latente disputa por prestígio e poder em relação a clientes e a médicos 

pode ser identificada entre as enfermeiras leigas e aquelas que seguiram a 

orientação curricular e comportamental de Mrs. Parsons. 

A ação disciplinadora sobre o cidadão contaminado pode ser 

verificada no mesmo Regulamento.  

No caso da tuberculose, “a vigilância dos doentes (...) em domicílio 

será feita especialmente pelas enfermeiras-visitadoras sob a 

superintendência dos médicos da Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose”
193

.  

A submissão do trabalho da enfermagem ao médico vinha, 

portanto, consignada em lei, desde 1920. Como veremos a seguir, outros 

artigos acompanham este mesmo espírito.  

O papel da enfermeira-visitadora, neste caso, seria  

 

… ensinar e recomendar os preceitos de higiene 

anti-tuberculosa, verificar a aplicação deles; 

verificar se o doente recebe convenientemente 

tratamento e providenciar, na sua alçada, para o 

preenchimento das falhas que observar, informar 

sobre as condições higiênicas do domicílio, as 

condições de trabalho dos doentes e as suas 

necessidades, e em geral, colher e prestar todas as 

informações convenientes à profilaxia da 

tuberculose e à cura do doente
194

.  

                                                           
193

 Ibidem, art. 463.  
194

 Ibidem, art. 449.  
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Além disso, as visitas deveriam ser “sempre feitas de modo 

discreto e benévolo e com o assentimento das pessoas da família”
195

.  

Cabia à enfermeira ensinar o paciente a obedecer os preceitos 

higiênicos determinados pelo médico. Para tanto, tornava-se 

imprescindível que ela o visitasse, que se intrometesse na intimidade de 

sua casa, em seu quarto: territórios dominados preferencialmente pelo 

médico. Neste sentido, estava previsto ainda um conjunto de normas que 

regulamentariam esta invasão de privacidade e consequentemente a 

relação da enfermeira com o médico.  

Dois artigos do Regulamento procuravam submeter formalmente a 

enfermeira-visitadora à autoridade do médico: 

 

As visitas aos doentes que tiverem médico 

assistente não serão feitas sem o acordo com 

este.
196

 

Quando o doente tiver médico assistente, a 

enfermeira-visitadora procurará ser auxiliar sua e 

nada fará sem o conhecimento do médico 

assistente, salvo motivo de urgência, que implique 

interesse da saúde do doente ou da Saúde 

Pública.
197

  

 

E como os relatores se posicionaram diante das pregações de Ethel 

Parsons e do Regulamento de 1920? 

Duas posições foram identificadas: a primeira enaltecia a existência 

das enfermeiras-visitadoras; a segunda as considerava virtuais 

concorrentes do médico, exigindo maior rigor no controle de sua prática e 

na submissão às determinações do médico. Carlos Sá, Thibau Júnior, 

Carlos Chagas e Theophilo de Almeida Torres sustentaram a primeira; 

Portocarrero, Bonifácio Costa e Irineu Malagueta, a segunda. Vejamos 

como se desenvolveram as duas linhas de argumentação. 

                                                           
195

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 449, § 1.  
196

 Ibidem, art. 449, § 2.  
197

 Ibidem, art. 463, parágrafo único.  

Carlos Sá e Thibau Júnior enalteceram a existência das 

enfermeiras-visitadoras.  

Carlos Sá
198

, com 35 anos de idade e 11 de formado, enquadra-se 

no modelo higienista apresentado no primeiro capítulo da segunda parte 

deste trabalho. Para ele, “(...) Não é tratando a pobreza que se cura a 

tuberculose; o tratamento da tuberculose é que representa um dos melhores 

meios preventivos da pobreza. (...)”
199

.  

Em seu relatório Carlos Sá defendeu a idéia do médico como 

auxiliar da administração sanitária. Preocupado com a implementação e 

funcionamento do Departamento Nacional de Saúde Pública enaltece o 

papel das enfermeiras-visitadoras, afirmando:  

 

Do exame e do diagnóstico de casos análogos 

começam a cuidar entre nós, as visitadoras de 

higiene do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, ampliando, sob bases científicas, o que já 

realizam certas associações de caridade, entre as 

quais as conferências vicentinas.”
200

  

 

Suas palavras elogiosas dirigiam-se a enfermeiras formadas de 

forma ainda rudimentar, se comparadas àquelas que iriam ingressar no 

curso que estava em vias de se iniciar. Este então, com bases científicas 

bem mais consolidadas, teria todas as condições de receber deste mesmo 

relator elogios ainda maiores.  

Thibau Júnior
201

 era um pouco mais jovem que Carlos Sá, mas 

defendia o mesmo modelo higienista de prática profissional. Tisiologista, 

apresentou duas moções sobre a campanha antituberculose, apoiadas pelo 

Congresso dos Práticos, considerando “da máxima importância a formação 

do médico no diagnóstico da doença”
202

. 

                                                           
198

 Levantamento Biográfico, pág. 80, em anexo. 
199

 Carlos Sá. O médico e a questão social, in Actas, pág. 442. Cf. nota 4. 
200

 Idem.  
201

 Levantamento Biográfico, pág. 88-89, em anexo. 
202

 Actas. pág. 605. Cf. nota 4. 
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No entender de Thibau Júnior,  

 

… na luta contra a tuberculose, a educação se 

estende aos profissionais, médicos e enfermeiras, 

que devem se especializar, os primeiros 

principalmente na prática do diagnóstico da doença 

(médicos dos dispensários), as segundas no 

conhecimento perfeito dos processos profiláticos, 

sendo conscienciosamente sabedoras de tudo que 

se prende aos meios de adquirir o contágio, de 

modo que, com segurança, possam falar e 

convencer no exercício de sua função.”
203

  

 

Como analisamos anteriormente, preocupado com a implementação 

dos serviços de saúde pública, Thibau Jr. foi defensor da notificação 

compulsória. No caso das enfermeiras, a mesma lógica, coerente com um 

defensor do modelo higienista, se manifesta: a enfermeira-visitadora 

deveria: conhecer para cuidar – com delicadeza e tato; conhecer para 

convencer – de um modo insinuante – obtendo, com os conselhos 

higiênicos, a aceitação das medidas profiláticas
204

. O domínio do 

conhecimento, que estava reservado à futura enfermeira-visitadora tinha 

pelo menos estas duas faces, que se complementavam.  

Nas duas palavras analisadas acima não percebemos qualquer 

vontade de reiterar o papel de submissão da enfermeira-visitadora ao 

médico. Para estes oradores, este tipo de comentário era desnecessário. 

Primeiro, porque as enfermeiras nem haviam se formado ainda. Segundo, 

como defensores do modelo higienista, o mais importante seria ressaltar as 

bases científicas para a execução das políticas públicas na área da higiene. 

As palavras destes dois relatores reforçavam o perfil profissional 

disciplinador e técnico postulado por Nightingale e Parsons, normatizado 

no Regulamento de 1920.  

                                                           
203

 Thibau Júnior. A luta contra a Tuberculose, in Actas, pág. 110. Cf. nota 4. 
204

 Thibau Júnior, A luta contra a Tuberculose, in Actas, pág. 105. Cf. nota 4. 

Carlos Chagas esteve presente na apresentação do relatório de 

Ethel Parsons. Na oportunidade consta que o Diretor do Departamento 

Nacional de Saúde Pública “felicita a sua auxiliar e reforça a proposta de 

Theophilo Torres”
205

 . Este apresentou moção, que foi apoiada pelo 

Congresso, com a seguinte solicitação: “O Congresso Nacional dos 

Práticos deve se manifestar junto às autoridades competentes sobre a 

necessidade de criação de diversas escolas de enfermeiras no país”
206

 .  

Que intenções estas palavras revelam? Carlos Chagas e Theophilo 

Torres representavam, na área da Saúde Pública, a ordem estabelecida. 

Carlos Sá e Thibau Júnior, como higienistas e tisiólogos, tinham os 

mesmos interesses que os integrantes da cúpula no poder da Saúde Pública 

do Brasil dos anos 20. Configurou-se, assim, o seguinte quadro: 

 

DEFENSORES DA INSTIT UCIONALIZAÇÃO DE 

ENFERMEIRAS-VISITADORAS  

Carlos Chagas  Diretor do Departamento 

Nacional de Saúde Pública 

Theophilo Torres  Inspetor de Fiscalização do 

Exercício da Medicina 

Carlos Sá  Médico do Posto de Higiene 

Rural de São Gonçalo 

Thibau Júnior  Chefe de Distrito de Saúde 

 

Relacionando o que estes quatro relatores disseram sobre as 

enfermeiras-visitadoras a seus compromissos e interesses profissionais e 

políticos, podemos compreender seu gesto. Podemos compreender porque 

defenderam uma moção que pregava a ampliação deste programa de 

capacitação e qualificação profissional. Como próceres do modelo 

higienista e gestores do sistema sanitário que estava sendo criado, queriam 

a todo custo que a organização do sistema de profilaxia e educação 

higiênica funcionasse e rendesse frutos. Os índices de letalidade e de 

                                                           
205

 Medicamenta, pág. 20. Cf. nota 1.  
206

 Actas, pág 607. Cf. nota 4. 
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propagação das doenças contagiosas tinha que diminuir para que a 

sociedade reconhecesse o trabalho deles e, graças a isso, conseguissem 

obter mais recursos para novas iniciativas do mesmo gênero. Para que eles 

atingissem esta finalidade, as enfemeiras-visitadoras transformavam-se em 

ferramentas imprescindíveis. 

A segunda posição encarava o incremento da formação das 

enfermeiras como uma ameaça ao monopólio do médico na arte de curar.  

Antes mesmo de as enfermeiras-visitadoras estarem habilitadas 

profissionalmente, Portocarrero, Bonifácio Costa e Irineu Malagueta 

denunciaram que as determinações contidas no Regulamento, que 

instituíam a submissão da enfermeira ao médico, não estavam vigorando 

na prática. A sensação que se tem é que estes relatores já sentiam seu 

monopólio do exercício da arte de curar virtualmente ameaçado.  

O Regulamento pregava que as visitas só seriam feitas com o 

acordo do médico assistente. Júlio Portocarrero denuncia: “Apesar de ser 

claramente limitada a liberdade do exercício das profissões médica e 

paramédicas, são elas exercidas fraudulentamente por diversas maneiras 

(...) Enfermeiros receitam, operam, manipulam”
207

.  

A que enfermeiros Portocarrero estava se referindo? Aos que 

aprendiam o ofício na prática e às enfermeiras-visitadoras que, com 

formação irrisória, começavam a atuar a serviço da Saúde Pública. Se estas 

enfermeiras leigas eram vistas como virtuais rivais do médico, o que 

Portocarrero diria da enfermeira-visitadora, portadora de um saber 

sistematizado, relativamente complexo e reconhecido oficialmente?  

O Regulamento determinava que a enfermeira-visitadora seria 

auxiliar do médico, nada fazendo sem o seu consentimento. 

Bonifácio Costa afirma: 

 

Não quero falar contra as visitadoras que no 

mundo civilizado vêm prestando relevantes 

serviços à medicina social, mas estas senhoras 

                                                           
207

 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 368. Cf. 

nota 4. 

devem ter, ao lado de uma boa instrução, o 

ensinamento sacerdotal e limitado das suas 

funções, como intermediárias dos médicos, nunca 

como suas substitutas.
208

  

 

Não quero falar contra ... mas vou falar. Depois não digam que 

não falei! Lá no mundo civilizado, elas prestam relevantes serviços .... aqui 

... falta instrução, sacerdócio e submissão ao médico. Estes três 

ingredientes já constavam da receita de Nightingale-Parsons. Por que razão 

Bonifácio Costa os reitera com tanta ênfase? Será que lá no mundo 

civilizado, elas sabiam o seu lugar e aqui teriam dificuldades de identificá-

lo?  

Entre as conclusões apresentadas em seu relatório, consta a 

seguinte: “O enfermeiro ou a enfermeira, como auxiliares dos médicos, 

devem ter uma esfera de ação limitada, nunca discricionária”
209

. 

As palavras de Parsons, tanto quanto as determinações do 

Regulamento, eram claras. Para a primeira, a enfermeira deveria traduzir 

as palavras da ciência, formuladas pelos médicos, na linguagem 

inteligível dos lares. Segundo a lei, a enfermeira nada faria sem o 

conhecimento do médico. Esta esfera de ação não seria suficientemente 

limitada? Bonifácio Costa a considera potencialmente discricionária. O 

que significam estas palavras? Como a criação de uma escola de formação 

de enfermeiras-visitadoras, nos padrões Nightingale, parecia inevitável, 

estes relatores trataram de reiterar o papel submisso da futura enfermeira 

em relação ao médico. 

Parsons ressaltou em seu pronunciamento que as enfermeiras-

visitadoras deveriam cumprir as ordens médicas. Para Irineu Malagueta, 

esta orientação não era suficiente. Seu relatório versou sobre os rumos que 

o hospital moderno passaria a assumir nas décadas seguintes. As noções de 

trabalho especializado, de divisão de atribuições e responsabilidades e de 

estrutura hierarquizada parecem evidentes em suas palavras. Ele afirma: 

                                                           
208

 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 

250. Cf. nota 4. 
209

 Idem, pág. 252.  
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Mas, ao lado de um corpo clínico inteligente, 

preparado e operoso, é necessário que o serviço de 

enfermeiras [no hospital moderno] seja o mais 

perfeito possível. E bem se compreende, pois a 

ação da enfermeira é a ação do médico que se 

alonga, em benefício do tratamento e da boa 

observação dos casos clínicos.
 210

  

 

Depois de elogiar a iniciativa do Departamento Nacional de Saúde 

Pública de criar uma escola de formação de enfermeiras-visitadoras, 

reproduzindo, inclusive, palavras de Carlos Chagas, Malagueta adverte: 

 

Mas tal profissão deve ser compreendida e 

considerada em seus devidos limites, 

principalmente em nosso meio. … /no hospital/, 

que é o que ora nos interessa – convém sempre 

insistir em que a enfermeira não substitui o médico 

ou o cirurgião – é apenas a executora de 

determinações deles, sabendo, entretanto, agir por 

si, na ausência daqueles, enquanto lhes espera a 

chegada em casos urgentes.
 211

 

 

Malagueta não via a atuação da enfermeira restrita ao âmbito da 

Saúde Pública. Propôs que no Hospital Moderno “devidamente instalado 

/…/ /houvesse/ uma escola de enfermeiros onde /fosse/ ministrado o 

ensino geral de enfermeiras ou especializado a alguns ramos da 

medicina”
212

. Convém sempre insistir que a intenção deste relator era 

demarcar campos distintos de atuação e a conseqüente superioridade do 

                                                           
210

 Irineu Malagueta. A verdadeira organização hospitalar e sua estrutura administrativa. 

Autonomia dos hospitais. O hospital moderno como meio de instrução prática, in 

Actas, pág. 62. Cf. nota 4. 
211

 Idem, pág. 63/64.  
212

 Idem, pág. 64. 

médico no ato clínico. Faces de uma relação de poder que começava a se 

constituir. 

Não temos condições de verificar se as enfermeiras receitavam, 

operavam ou manipulavam, como afirmou Portocarrero. A sua denúncia 

soa como uma preocupação, que o levava, tanto quanto a Malagueta ou a 

Bonifácio Costa, a insistir sempre na assertiva de que a enfermeira não 

substitui o médico! 

Duas coincidências presentes na situação profissional de Irineu 

Malagueta, Portocarrero e Bonifácio Costa em 1922, merecem ser 

ressaltadas: o tempo de formado e a procedência regional.  

O quadro abaixo apresenta algumas informações sobre estes três 

relatores, neste sentido.  

 

CRÍTICOS À INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ENFERMEIRAS-

VISITADORAS  

RELATOR  PROCEDÊNCIA  ANOS DE FORMADO  

Portocarrero Pernambuco 11  

Bonifácio Costa Rio Grande do Sul 7  

Irineu Malagueta Pernambuco 5  

 

Estes três relatores, que insistiam em lutar pela efetivação da 

submissão da enfermeira ao médico no ato de cura, tinham cerca de dez 

anos de formados e não haviam nascido na capital federal. Estes dois 

elementos tornavam-nos vulneráveis na apropriação de fatias do mercado 

de serviços de saúde: daí, sua veemência e arrogância em relação às 

alteridades terapêuticas.  

Cabe salientar que estes mesmos relatores apresentaram posturas 

semelhantes em trechos que examinamos anteriormente neste trabalho. Os 

jovens médicos parecem ser mais avessos às alteridades terapêuticas que 

os de mais idade. Até aqui temos observado que as palavras mais 

aguerridas de delimitação do mercado de trabalho, garantindo a soberania 

dos médicos alopatas, seguidores dos preceitos éticos contidos nas leis em 

vigor, têm sido proferidas, por profissionais com poucos anos de 

formados. Este foi o caso tanto do combate aos médicos em conluio com 
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os farmacêuticos quanto das denúncias dos que anunciavam curas não 

aceitas ou reconhecidas pela ciência oficial. A postura arrogante foi de tal 

ordem que Portocarrero e Bonifácio Costa já foram denominados, por nós, 

de guerreiros aguerridos, em momentos distintos deste trabalho.  

Em relação às enfermeiras, os progressos da medicina preventiva e 

a sua função, formalmente submissa ao médico, não foram suficientes para 

acalmar os ânimos beligerantes dos jovens profissionais.  

Como das vezes anteriores, havia um ponto comum entre o modelo 

altruísta, postulado por Bonifácio Costa, e o tecnicista, defendido por 

Portocarrero e Malagueta: o indivíduo representava o sentido da prática.  

Comparando a postura dos mesmos relatores em relação ao 

farmacêutico, podemos introduzir algumas considerações. Enquanto o 

farmacêutico concorria com o médico no mercado de serviços de saúde há 

muitos anos, a enfermeira-visitadora representava uma atividade em vias 

de ser instituída, sob o controle dos médicos dirigentes da saúde pública. 

Em relação ao farmacêutico, estavam legalmente previstas medidas 

coercitivas que limitavam o seu conhecimento e a sua prática. No caso da 

enfermeira, atividade ainda em gestação e com papel pouco significativo 

no mercado, estas iniciativas punitivas ainda não constavam do mesmo 

Regulamento.  

Os três relatores em questão, pelo que parece, sobreviviam 

sobretudo, da clínica privada. Altruístas ou tecnicistas, identificavam a 

potencial ameaça que as enfermeiras-visitadoras representavam. A idéia de 

submissão do trabalho da enfermeira ao médico, que norteava a concepção 

fundadora da Escola de Enfermagem, não bastou para convencer 

Portocarrero, Bonifácio Costa e Irineu Malagueta. 

Quando o primeiro afirmou que as enfermeiras receitam, operam e 

manipulam, estava denunciando uma hipotética invasão no mercado de 

trabalho do médico e do farmacêutico. Quando os outros dois reiteraram 

que o lugar da enfermeira era o de intermediária do médico, podemos 

admitir que considerassem as intenções de Parsons ou as determinações 

legais do Regulamento pouco explícitas. 

O curso idealizado por Parsons associava o aspecto prático ao 

ensino de princípios da medicina, da cirurgia, da obstetrícia e da pediatria. 

Portocarrero, Bonifácio Costa e Irineu Malagueta temiam que as 

enfermeiras-visitadoras conquistassem a confiança dos pacientes. Isto seria 

possível graças à formação consistente que passariam a deter e ao fato de 

terem o direito e o dever de freqüentar a intimidade do doente. Temiam 

que o doente abandonasse ou relegasse o médico a uma posição secundária 

no acompanhamento de seu caso. Estes relatores, como clínicos curativos, 

não conseguiam admitir esta possibilidade virtual. 
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CAPÍTULO III : OS MÉDICOS E AS PARTEIRAS 

 

No início do século XX , a parteira era uma personagem bastante 

presente no quotidiano do brasileiro. Esta mulher de origem popular, em 

geral analfabeta, adquiria certa habilidade no auxílio às mulheres grávidas 

em trabalho de parto, após alguns anos de experiência. Assim, nos bairros 

periféricos, nas regiões rurais e mesmo nos centros urbanos, obtinha 

reconhecimento social através de sua atividade, sendo seu trabalho 

freqüentemente requisitado. Isso a tornava uma potencial concorrente do 

médico neste setor dos serviços de saúde. 

A formação da parteira foi objeto de regulamentação desde meados 

do século XIX. Faremos, a seguir, uma breve retrospectiva, preocupados 

sobretudo em identificar como se modificaram os critérios de acesso e o 

conteúdo dos cursos de formação de parteiras na legislação do ensino 

superior brasileiro de meados do século XIX até o início do século XX.  

Em 1832, por exemplo, o estudante, para matricular-se em um 

curso de parteira nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de 

Janeiro, “/deveria/ ter pelo menos, mais de dezesseis anos completos, saber 

ler e escrever corretamente e apresentar um atestado de bons costumes, 

passado pelo juiz de paz da freguesia respectiva”
213

.  

Com isso, estaria apto a freqüentar o curso, ministrado pelo 

“professor de partos”
214

. Não há qualquer deliberação quanto ao conteúdo, 

à duração, nem aos critérios de avaliação. A mesma determinação legal, 

entretanto, é explícita: “sem o título conferido ou aprovado pelas ditas 

Faculdades, ninguém poderá partejar”
215

. 

Alguns anos depois, a legislação a este respeito foi alterada. A 

partir de 1854, o ingresso no “curso obstétrico” exigia do candidato 

aprovação nos seguintes exames: “leitura e escrita, as quatro operações da 

aritmética e francês”. Além disso, o mesmo artigo desta legislação 

determinava o seguinte:  

                                                           
213

 Decreto-Lei de 3 de outubro de 1832, art. 22. 
214

 Ibidem, art. 19. 
215

 Ibidem, art. 13.  

As pessoas do sexo feminino que freqüentarem 

este Curso deverão ter pelo menos 21 anos de 

idade, e apresentar, sendo solteiras, licença de seus 

pais ou de quem suas vezes fizer, e sendo casadas, 

o consentimento dos maridos.
216

  

 

A duração do “curso obstétrico”, segundo o Decreto de 1854, era 

de dois anos. Neste período, o aluno freqüentaria “a cadeira de partos do 4º 

ano médico e mais a respectiva clínica da Santa Casa de Misericórdia, 

fazendo-se os exercícios em enfermaria especial, ou sempre debaixo da 

direção do respectivo lente”
217

.  

Em 1879, para ingressar no “curso de obstetrícia e ginecologia”, o 

candidato deveria ter “mais de dezoito anos, se fosse homem, e menos de 

trinta e mais de dezoito, sendo mulher”. Além disso, ele deveria ser 

aprovado em “português, francês, aritmética, álgebra e geometria”
218

. 

Freqüentado o curso o estudante, para obter o título de “parteiro ou mestre 

em obstetrícia”
219

, deveria ser aprovado nas seguintes disciplinas: 

“anatomia descritiva, física geral, química geral, fisiologia, obstetrícia, 

farmacologia e clínica obstétrica e ginecológica”
220

.  

O Projeto Azevedo Sodré, de 1903, visava habilitar quem tivesse 

feito um curso de capacitação profissional em qualquer faculdade, fosse 

ela federal, estadual ou particular. Concluído o curso, o recém-formado 

deveria prestar um “Exame do Estado” para, somente então, estar 

autorizado legalmente ao exercício de sua atividade. Este projeto não se 

transformou em lei. Mesmo assim, dezenove anos depois de ter sido 

apresentado no parlamento, continuava provocando intensa polêmica no 

Congresso dos Práticos. Esta controvérsia será objeto de nossas 

preocupações na última parte desta tese. Em relação à formação da 

parteira, este projeto não entra no mérito dos critérios para o ingresso no 

                                                           
216

 Decreto-Lei n° 1.387 de 28 de abril de 1854, art. 82.  
217

 Idem art. 8.  
218

 Decreto-Lei n° 7.247 de 19 de abril de 1879, art. 24 § 18. 
219

 Idem, art. 21. 
220

 Idem, art. 24 § 6. 
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curso, nem das disciplinas que o integram, ressaltando apenas o seguinte: 

“Ninguém poderá exercer no Brasil a profissão de (...) parteira sem ter 

/habilitação provada/ perante uma das Universidades federais”
221

.  

Pela primeira vez, a partir de 1915, os critérios para ingresso no 

curso de obstetrícia passaram a ser os mesmos exigidos dos candidatos ao 

curso de farmácia
222

. Assim, o candidato deveria ser aprovado em 

português, francês, geografia, aritmética, física e química e história 

natural
223

. Em relação ao conteúdo do curso e ao processo de avaliação, a 

lei de 1915 mantinha as determinações vigentes.  

Estes dados mostram que, à medida que o século XX se 

aproximava, tornavam-se mais complexos os critérios e o acesso do 

estudante ao curso de parteira. Além disso, o conteúdo das disciplinas 

dotavam esta tradicional habilitação prática de significativo conteúdo 

acadêmico.  

Como afirmamos acima, a parteira leiga, na maioria dos casos, não 

sabia ler nem escrever. Habilidosa e observadora, havia aprendido a 

partejar na prática do dia-a-dia. Como poderia saber francês ou 

geometria? Seu ingresso neste curso tornava-se praticamente impossível! 

Como aprenderia anatomia descritiva e física geral para ser aprovada em 

exames escritos e orais e obter o diploma? A experiência que estas sages-

femmes portavam passava a ocupar lugar secundário. Um ponto comum 

pode ser identificado em todas as determinações legais que 

institucionalizaram a formação da parteira: nenhum conhecimento prévio, 

nenhuma habilidade específica acumulada com anos de atividade, 

nenhuma prática comprovada do ato de partejar era exigida para o ingresso 

neste curso.  

O que esta característica comum significa? Por que razão novos 

critérios de ingresso neste curso foram sendo progressivamente incluídos?  

A resposta que nos parece mais plausível associa-se a uma 

estratégia política do médico em relação à parteira leiga. Ele procurou, 

com estas alterações legislativas, aprisionar, dentro da Faculdade de 

                                                           
221

 Projeto Azevedo Sodré , 1903, art. 7. 
222

 Decreto n° 11.530 de 18 de março de 1915, art. 190. 
223

 Idem, art. 181.  

Medicina, o conhecimento tido como necessário e suficiente para o 

exercício desta atividade. Com isso, ele delimitava a esfera de atuação da 

parteira, preservando sua autoridade sobre ela. Estas medidas também 

representam uma estratégia de segregação social em relação à parteira 

leiga, oriunda das camadas populares. A parteira que os médicos queriam 

ver formada deveria passar a ser originária das camadas sociais 

possuidoras de um capital cultural suficiente para ser aprovada nos exames 

de ingresso e de habilitação. Como observamos no capítulo anterior, 

Parsons pretendia implementar semelhante processo de elitização social na 

enfermagem.  

O Regulamento de 1920 exigia às parteiras, assim como aos 

médicos, farmacêuticos e dentistas, o “registro do título ou licença no 

Departamento Nacional de Saúde Pública” como “condição para o 

exercício de qualquer das mencionadas profissões”
224

. Para “o 

conhecimento dos interessados”
 225

, a Inspetoria de Fiscalização da 

Medicina e da Farmácia se responsabilizou em organizar e publicar 

mensalmente no Diário Oficial “… a relação dos profissionais cujos títulos 

se achassem registrados, revendo-a todos os anos afim de lhe publicar 

alterações. Nesta relação figurará, ao lado do nome da profissional, o fac-

símile de sua assinatura”
226

.  

Que impacto uma publicação desta natureza poderia provocar no 

mercado de serviços de saúde? Para o infrator, ou seja, para aquele que 

exercesse alguma destas atividades e não tivesse seu nome nesta relação, 

estava previsto o pagamento de “uma multa de 1:000$, que /seria/ elevada 

ao duplo nas reincidências”
227

. Assim, este conjunto de procedimentos 

visava, sobretudo, inibir a atividade desenvolvida pelas parteiras leigas. 

Em relação às parteiras oficialmente registradas, o Regulamento 

estabelecia, ainda, o seguinte:  

As parteiras, no exercício de sua profissão, 

limitar-se-ão a prestar os cuidados indispensáveis 

                                                           
224

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 157.  
225

 Ibidem, art. 171.  
226

 Ibidem, art. 157, § 1º.  
227

 Ibidem, art. 157, § 2º.  
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às parturientes e aos recém-nascidos, nos partos 

naturais. Em caso de distocia, deverão reclamar a 

presença do médico, cabendo-lhes a 

responsabilidade pelos acidentes atribuíveis à 

imperícia de sua intervenção. É-lhes proibido o 

tratamento médico ou cirúrgico das doenças das 

mulheres e das crianças, não podendo também 

formular receitas, salvo de medicamentos 

urgentemente reclamados pela necessidade de 

evitar ou combater acidentes graves que 

comprometam a vida da parturiente, a do feto ou 

recém-nascido. Tais receitas deverão conter a 

declaração de urgente.
228

  

 

O mesmo artigo
229

 estabelecia, conforme a gravidade do caso, o 

pagamento de multa ou a suspensão do exercício da atividade por um a 

três meses, para as parteiras formadas que infringissem esta determinação 

legal. Além disso, segundo estas regras, as parteiras formalmente 

habilitadas deveriam submeter-se ao poder do médico. Esta legislação 

deixa transparecer que a concorrência entre médicos e parteiras, 

formalmente habilitadas ou não, era muito significativa. Tão significativa 

que levou o poder constituído a formular leis de proteção do mercado para 

os médicos. 

Esta conclusão permite que elaboremos a seguinte questão para 

nosso trabalho: Quais foram as estratégias encetadas pela elite médica, 

presente no Congresso dos Práticos, para preservar e ampliar seu 

monopólio sobre a arte de partejar? 

Façamos um breve resumo das iniciativas empreendidas até então. 

Em primeiro lugar, os médicos delimitaram o campo do 

conhecimento próprio à parteira. Com isso, foi circunscrita a abrangência 

da área de saber em saúde sob a responsabilidade de cada uma das duas 

                                                           
228

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 159.  
229

 Ibidem, art. 159, parágrafo único.  

práticas. O conhecimento necessário à habilitação de uma parteira tornou-

se formalmente menos complexo e esotérico do que o requisitado para o 

exercício da medicina. 

Em meados do século XIX e início do século XX, os médicos 

tornaram os critérios de acesso ao curso de parteira progressivamente mais 

complexos. Com isso, senhoras pobres e negras, iletradas em sua maioria, 

teriam maiores dificuldades para obter tal diploma. Esta exigência formal 

para o exercício reconhecido da atividade empurrou as parteiras leigas para 

o campo da ilegalidade. 

Os médicos viam-se, no início do século XX, com dois problemas 

a resolver. Por um lado, as parteiras leigas continuavam a trabalhar, apesar 

de todos os impedimentos legais. O Estado não era forte nem presente o 

suficiente para inibir ou coibir tal atividade. Por outro lado, as parteiras 

diplomadas exerciam sua atividade, muitas vezes, sem se submeterem ao 

médico e às determinações legais que impunham formalmente o controle 

deste.  

O debate travado por alguns relatores a este respeito traduz 

algumas preocupações que presidiam a consciência da elite médica em 

1922. Respondendo à questão que fizemos anteriormente, poderíamos 

afirmar que duas estratégias parecem ter prevalecido. A primeira posição, 

defendida por Bonifácio Costa e Portocarrero, pregava a exclusão tanto da 

parteira leiga quanto da diplomada. A segunda, formulada por Arnaldo de 

Moraes, defendia a perseguição da primeira e uma maior delimitação do 

conhecimento e do território da prática da segunda. Vejamos como estas 

proposições se fundamentavam.  

Bonifácio Costa, distingue as duas modalidades de parteira 

afirmando: 

 

As parteiras, profissionais de ação limitada, em 

campo de esfera lata, sentem-se seduzidas pela 

prática indevida da especialidade ginecológica e 

pela facilidade com que podem, ocultamente 

praticar, o infanticídio. (...) 
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As curiosas, elementos de pobreza e atraso, 

existem, com fartura, entre nós, menos criminosas 

do que as parteiras, talvez, porque são 

inconscientes.  

Como conter a parteira e fazer desaparecer a 

curiosa? 

Aquelas pela aplicação severa do Código Penal, 

deixando a rabulice de querer, em crime de 

provocação de aborto, exigir a prova material, 

quando as provas circunstanciais são mais 

eloqüentes.  

A curiosa, pela assistência à mulher pobre no 

puerpério e pela instrução do povo, deve 

desaparecer.  

Penso que, em um meio onde a assistência à 

mulher grávida fosse bem organizada, melhor seria 

fazer desaparecer a parteira, substituída por 

enfermeiras com menos aptidões e melhor 

moral.
230

  

 

Para Júlio Portocarrero, as “parteiras arvoram-se em especialistas 

de ginecologia e pediatria, quando não sejam profissionais abortadoras”
231

. 

Uma diferença pode ser identificada nas palavras de Bonifácio 

Costa e Portocarrero sobre as parteiras. O primeiro distingue as leigas das 

diplomadas, enquanto o segundo, não. Ambos, entretanto, desqualificam-

nas denominando-as de abortadoras e de praticantes do infanticídio. 

Desqualificar o concorrente: esta foi a estratégia adotada para convencer a 

clientela, os pares e o Estado do perigo potencial que a existência das 

parteiras representava.  

                                                           
230

 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 

250. Cf. nota 4. 
231

 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 368. Cf. 

nota 4. 

Abortadoras, mesmo com diploma, teriam condições de continuar 

existindo impunemente? No lugar de serem mulheres que promoviam e 

facilitavam o nascimento de uma nova vida, as parteiras ocultamente 

praticavam o infanticídio. As palavras de Bonifácio Costa e Portocarrero 

nos revelam alguns dos interessados por esta descaracterização: obstetras, 

ginecologistas e pediatras, com os quais a parteira parecia concorrer. Uma 

concorrência que nem Bonifácio Costa nem Portocarrero admitiam. Suas 

palavras revelam a intenção de excluir a parteira do mercado de serviços 

de saúde.  

Os guerreiros aguerridos continuavam brandindo suas armas em 

direção a todos aqueles que se colocassem em seu caminho. O domínio do 

mercado de trabalho deveria ser dominado com exclusividade pelo 

médico. Se concorrências desleais houver, cabe repará-las. O médico que 

julgar ter um processo especial deve levá-lo à uma agremiação científica! 

afirmou Bonifácio Costa. Se não há sanção ao médico que indicar farmácia 

para ao aviamento de sua prescrição, cabe criá-la, disse Portocarrero. 

Quanto ao prático de farmácia Bonifácio Costa propõe sumário 

desaparecimento enquanto Portocarrero advoga por uma maior 

distribuição de responsabilidades entre o oficial de farmácia e o 

farmacêutico. Bonifácio Costa considerou a existência do hervanário 

injustificável. O consenso se fazia em relação à posição subalterna que 

farmacêuticos e enfermeiras-visitadoras deveriam ter em relação ao 

médico.  

Analisemos agora as palavras de Arnaldo de Moraes. Formado em 

1915, Arnaldo de Moraes obteve, em 1920, o título de livre-docente em 

Clínica Obstétrica. O concurso para obtenção deste título consistia de 

apresentação de “trabalho de valor sobre cada uma das matérias da seção”, 

argüição pela da banca examinadora, prova prática e preleção, durante 40 

minutos, sobre um dos pontos de cada uma das cadeiras da seção “tirado à 

sorte 24 horas antes”
232

. Nessa época, ele era inspetor sanitário de higiene 

pré-natal do Departamento Nacional de Saúde Pública e médico clínico do 

Hospital da Misericórdia e do Hospital Pró-Matre. Em termos 

                                                           
232

 Decreto-Lei n° 11.530 de 18 de março de 1915, art. 45.  
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associativos, exercia o cargo de secretário da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia; por esta razão, foi o secretário-geral do Congresso dos Práticos. 

Arnaldo de Moraes desenvolveu assim uma carreira profissional que 

combinava a atuação no magistério, na Saúde Pública e na assistência 

médica às coletividades, sempre na área da obstetrícia. Pode ser, portanto, 

considerado por nós como integrante da elite da elite médica. 

O quadro abaixo sintetiza as determinações presentes no 

Regulamento de 1920 em relação às parteiras, habilitadas tituladas, da 

seguinte forma:  

 

P E R M I T I D O   P R O I B I D O  

 “Prestar cuidados 

indispensáveis às parturientes 

e recém-nascidos nos partos 

naturais” 

 Tratar casos de distocia; 

 Executar tratamento médico ou 

cirúrgico a mulheres e crianças; 

 Formular receitas, salvo em  

situações urgentes 

 

Como afirmamos anteriormente, o Departamento Nacional de 

Saúde Pública, conforme a gravidade do caso, deveria determinar se a 

parteira pagaria uma multa em dinheiro ou se teria supernos o direito ao 

exercício da atividade durante o período de um a três meses.  

E como Arnaldo de Moraes se posiciona diante destas 

determinações legais? Ele afirma:  

 

Como se depreende, faz-se mister uma lei 

menos moldável à interpretação, mais incisiva, que 

impeça, por exemplo, o emprego de oxitócicos, 

(...) que obrigue a parteira a chamar o médico nas 

apresentações pélvicas de prognóstico menos 

favorável, (...) que puna os responsáveis por 

cegueira dos recém-nascidos, e da morte dos fetos 

em trabalho de parto em que a bolsa se rompeu há 

muito, ou que se prolongue além do prazo.(...)  

 Além disso, proibindo-lhes rigorosamente o 

emprego de lavagens vaginais, feitas post-partum, 

muitas vezes sem a mínima assepsia, contrárias aos 

conhecimentos da obstetrícia moderna e 

responsáveis pela grande morbidade e mortalidade 

materna, motivadas pela infecção puerperal.
 233

 

 

Os verbos utilizados por Arnaldo de Moraes denotam suas 

intenções em relação às parteiras habilitadas formalmente: impedir, 

obrigar, punir, proibir.  

 

REGULAMENTO PROIBE:   MORAES QUER  

PROIBIR/PUNIR: 

 Tratar casos de distocia; 

 Executar tratamento médico ou 

cirúrgico a mulheres e crianças; 

 Formular receitas, salvo em 

situações urgentes 

 Emprego de oxitócicos; 

 Emprego de lavagens vaginais; 

 Parteira que cegar ou matar 

recém-nascido; 

 

A prática profissional da parteira com diploma deveria ser, segundo 

os interesses deste reputado ginecologista, melhor delimitada. O que o 

Regulamento determinava não era, no seu entender, suficiente. Para ele, as 

esferas de ação não poderiam, nem deveriam, se confundir. A supremacia 

antes, durante e depois do parto deveria estar rigorosamente definida e 

garantida para o médico. A lei deveria, consequentemente, ser menos 

suscetível a interpretações. Rigor no cumprimento da lei, ampliação de sua 

abrangência e da punição para os que a burlassem. 

Em relação ao conteúdo do curso, fez a seguinte proposição:  

 

Em resumo, o problema, de grande interesse 

médico-social, assenta em medidas tendentes à 
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 Arnaldo de Moraes. Do exercício da profissão de parteira, in Actas, pág. 256. Cf. nota 
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melhoria do ensino, pela criação não digo de uma 

escola de parteiras, mas de uma cadeira de 

obstetrícia para alunas, com sua maternidade 

modelo própria, com o seu internato, também 

próprio, com o seu estágio obrigatório para a 

prestação do exame. (...)  

 Aos conhecimentos de anatomia e de fisiologia, 

dever-se-iam acrescentar conhecimentos de 

microbiologia e de deontologia médica, hoje tão 

necessários mesmo entre os médicos, que as 

guiassem nas relações entre colegas, para com os 

médicos, e que as fizessem conhecedoras de seus 

direitos e deveres.
234

 

 

O estatuto de escola para parteiras poderia lhes conferir um status 

de cientificidade indesejado por Arnaldo de Moraes, por isso propõe que 

seja dado a elas apenas uma cadeira de obstetrícia. Além disso, sugere que 

o internato e o estágio se tornem obrigatórios, controlados e ministrados 

por médicos.  

Este médico reconhecia a necessidade da existência das parteiras 

habilitadas formalmente. Em relação a elas, fez dois conjuntos de 

propostas. Por um lado, sugeriu reformulações no conteúdo de sua 

cadeira. Por outro lado, propôs alterações no Regulamento de 1920, 

delimitando de forma mais definida seu campo de atuação e a soberania do 

poder do médico sobre o ato de partejar. No primeiro caso, havia 

necessidade de reformular a legislação relacionada com o ensino na área 

da saúde. No segundo caso, Arnaldo de Moraes solicitava alteração do 

Regulamento.  

Para que se proíba, impeça, obrigue e puna a parteira formalmente 

habilitada, é necessário que estas medidas se tornem lei e que ela seja 
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 Arnaldo de Moraes. Do exercício da profissão de parteira, in Actas, pág. 257. Cf. nota 

4. 

executada. Para tanto, é preciso que o médico solicite a implementação das 

instâncias coercitivas existentes no interior dos aparelhos de Estado.  

Em relação às parteiras leigas, sua intenção transformou-se em 

gesto: “Que se peça a quem de direito a regulamentação de uma lei mais 

rigorosa que defina melhor as obrigações e responsabilidades das parteiras 

e que se persiga sem quartel as curiosas e aborteiras”
235

.  

Para ele, não havia meias palavras: perseguição sem quartel às 

curiosas e aborteiras. Para que isso ocorresse, o Estado deveria intervir de 

forma enérgica e decisiva. Obtendo êxito neste gesto, as parteiras leigas 

não representariam mais uma ameaça à preservação do monopólio médico 

neste segmento dos serviços de saúde. 

Theophilo Torres, Inspetor de Fiscalização do Exercício da 

Medicina, Farmácia, Arte Dentária e Obstetrícia do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, considerou “anti-humanitária a perseguição às 

curiosas, proposta por Arnaldo de Moraes” 
236

. Com estas palavras, 

Theophilo Torres introduz-se no debate e enfrenta pública e abertamente 

Arnaldo de Moraes. Longe de ser uma arena pacífica, o Congresso dos 

Práticos foi um espaço onde a controvérsia sobre o passado, o presente e o 

futuro da profissão médica tomou lugar. 

Retomemos a questão: Quais foram as estratégias encetadas pela 

elite médica, presente no Congresso dos Práticos, para preservar e ampliar 

seu monopólio da arte de partejar? 

Identificamos duas estratégias. Em primeiro lugar, observamos a 

posição de Bonifácio Costa e Portocarrero, que descaracterizaram a 

relevância da existência da parteira, considerando-as todas, formadas ou 

não, aborteiras e infanticidas. Esta definição nos parece forte o suficiente 

para incriminar e condena sua existência, independentemente da titulação 

que possuíssem. Em segundo lugar, identificamos a posição de Arnaldo de 

Moraes. Implementadas suas intenções, expostas e analisadas acima, a 

parteira se tornaria: “…desejada e respeitada, na sociedade, (...) olhada 

pelos obstetras como uma auxiliar preciosa e constituam dela o melhor 
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 Arnaldo de Moraes. Do exercício da profissão de parteira, in Actas, pág. 258. Cf. nota 

4. 
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 Jornal Brazil Médico, Ano XXXVI, vol. II, pág. 219.  
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elemento na perseguição das indesejáveis aborteiras (faiseuses 

d’anges)”
237

.  

Sua estratégia para conseguir extinguir as parteiras leigas era contar 

com o apoio das diplomadas. Segundo moção por ele apresentada e 

apoiada pelo Congresso dos Práticos, as parteiras leigas, tidas como 

curiosas e aborteiras, deveriam sofrer perseguição sem quartel
238

. 

Um ponto parecia comum às duas formulações. Diante do 

infanticídio, dos abortos e do não cumprimento do Regulamento, o Estado 

parecia, aos olhos dos relatores, mais uma vez, impotente. Convencer a 

audiência presente, os clientes e a sociedade dos perigos que todos 

corriam, potencialmente, com a preservação deste estado de coisas 

representava o ponto de partida para levar as forças públicas a assumirem 

uma postura mais intervencionista e reguladora sobre o mercado de 

serviços de saúde, facilitando o monopólio do médico sobre as demais 

atividades vinculadas à arte de curar. 
 

Liberais que pregam o intervencionismo! 

Esta parece ter sido a tônica que orientou o posicionamento de boa 

parte dos médicos presentes no Congresso dos Práticos. O Estado estava 

sendo chamado a intervir sobre as potenciais ameaças à preservação do 

monopólio do trabalho médico, exercido em moldes liberais, no mercado 

de serviços de saúde. Se esta intervenção fosse efetiva, o médico poderia 

continuar a determinar, sem embaraços ou concorrências indesejáveis, o 

valor e as condições de oferecimento de seu trabalho.  

O Estado, seja através do Regulamento de 1920, do Código Penal 

ou de reformas do ensino, buscou normatizar comportamentos e delimitar 

o campo de ação do farmacêutico, do oficial de farmácia, do droguista, do 

ervanário, da parteira e da enfermeira-visitadora. Estas determinações 

legais procuravam ainda estabelecer uma certa hierarquia de poder e de 

saber entre estas atividades, sobretudo em relação ao médico. 
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 Arnaldo de Moraes. Do exercício da profissão de parteira, in Actas, pág. 255. Cf. nota 

4. 
238

 Medicamenta. Cf. nota 1. 

A posição dos médicos diante das deliberações legais vigentes 

variou de acordo com a atividade. Independentemente das divergências 

identificadas entre alguns relatores, havia uma convergência bastante 

evidente: todos pregavam o incremento das funções coercitivas do Estado 

sobre práticas concorrentes à médica para que esta última tivesse 

condições de dominar livremente o mercado de serviços de saúde. A 

intermediação estatal era exigida para que a liberdade e o monopólio do 

execro da arte de curar fossem garantidos ao médico. Assim, ele poderia 

exercer livremente sua atividade, tendo os farmacêuticos, as enfermeiras-

visitadoras e as parteiras como seus auxiliares .  

Arenas Pacíficas? 

Como dissemos na primeira parte desta tese, o Congresso Nacional 

dos Práticos integrou a Exposição Internacional comemorativa ao 

Centenário da Independência do Brasil, realizada em 1922.  

Desde o final do século XIX, outras exposições internacionais 

vinham sendo montadas no Brasil. Elas constituíam, no dizer de seus 

realizadores, arenas pacíficas, onde as armas seriam as palavras dos 

debatedores que cultuavam a tecnologia e o progresso que entendiam 

avizinhar-se. 

Margarida Neves (1988) analisa os símbolos que estas exposições 

produziram e o papel que cumpriram. Sobre a Exposição Internacional de 

1922, afirma Neves:  

 

Em 1922, dá-se a apoteose: no Rio de Janeiro 

remodelado segundo os padrões franceses, instala-

se não mais uma exposição preparatória para a 

participação brasileira num certâmen mundial, 

quase sempre realizada em alguma capital do 

hemisfério Norte, mas a sede de uma exposição 

internacional, capital portanto, mesmo se pelo 

breve tempo da festa, do progresso universal. 

(Neves, 1988: 38-39) 
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 No caso da medicina e da saúde, a idéia de progresso parece estar 

associada, em um certo sentido, ao modelo higienista. O primado da 

organização e da racionalidade a serviço da constituição do homem 

eugenicamente sadio, da extinção da doença, seriam os pré-requisitos para 

o progresso do país, que abandonaria de vez sua face bárbara e colonial.  

O modelo tecnicista também trabalha com elementos próximos ao 

universo da técnica e da precisão que pretende comportar. No lugar das 

paixões, do altruísmo, da abnegação, o trabalho racional e metodicamente 

organizado: divisão de tarefas no processo produtivo e especialização do 

conhecimento. O esforço era aproximar-se da verdade dos números e dos 

dados cientificamente comprováveis.  

O modelo altruísta, seguindo esta mesma lógica explicativa, seria 

aquilo que já era, que já passara, mas que ainda predominava no mercado 

de serviços de saúde, nas intenções e nos gestos. 

Como nossa análise está revelando, no Congresso dos Práticos, a 

arena não foi pacífica!  

Em cada caso, configuraram-se alianças de interesses que se 

expressaram em palavras, em intenções, em gestos. 

Quando os higienistas procuraram, por exemplo, introduzir técnica 

e racionalidade na formação da enfermeira, contaram com a resistência de 

altruístas e tecnicistas. Esta qualificação profissional poderia se 

transformar em uma arma contra o domínio médico no mercado de 

cuidados clínicos individuais. 

Quando a formação da parteira foi se tornando mais complexa e os 

requisitos necessários para o ingresso e a conclusão desta habilitação 

foram sendo incrementados, altruístas e tecnicistas reagiram. Os primeiros 

eram contrários a qualquer tipo de enfermeira – leiga ou titulada. Os 

demais condenavam as leigas e cerceavam ao máximo o campo de 

conhecimento e de ação prática das tituladas. 

A afirmação da modernidade, do progresso e da racionalidade não 

se constituía em consenso entre os relatores presentes ao Congresso dos 

Práticos. Os conflitos eram latentes. 

De um lado, a vontade de preservar o monopólio dos serviços de 

saúde. Para Irineu Malagueta, a modernização do hospital poderia ser 

efetivada, contanto que a enfermeira soubesse exatamente o papel que lhe 

competia. 

Do outro lado, o Estado como intermediador. A modernização, 

para ser alcançada, contava com a implementação de políticas públicas 

eficazes e direcionadas. A intervenção do Estado era solicitada. A 

resistência à modernização também contava com o mesmo apoio. 
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QUARTA PARTE: OS MÉDICOS E  

OS "INDESEJÁVEIS" 

 

CAPÍTULO I  :Os Médicos e os Curandeiros 

 

 

 APANHEI UM RESFRIADO  

 

 Leonel Azevedo e Sá Roriz 

 

Pelo costume de beber gelado, 

apanhei um resfriado que foi um horror. 

Porém, com medo de fazer despesa, 

eu, com franqueza, não fui ao doutor  

pra me curar. 

E tudo quanto foram me ensinando, 

eu fui tomando e … 

cada vez pior, 

e quem quiser que siga o tratamento,  

pois se não morrer da cura, ficará melhor. 

Tomei de tudo, escalda-pé, chá de limão,  

até xarope de alcatrão e nada me faltou. 

Tive dieta só de caldo de galinha, 

o galinheiro da vizinha quase evaporou. 

E tive febre, tive tosse, dor no peito,  

até fiquei daquele jeito, sem poder falar. 

Mandei chamar, então, um especialista 

que pediu dinheiro à vista, 

pra poder me visitar. 

No bangalô, porém, choveu a noite inteira,  

e eu debaixo da goteira,  

sem ninguém saber. 

A ventania arrancou o zinco do telhado, 

e me deixou todo molhado, 

quase pra morrer. 

„Sá‟ Guilhermina quis me dar um lenitivo 

então me fez um curativo, 

e eu fiquei jururu. 

E foi chamado finalmente um sacerdote, 

pra me encomendar um lote,  

de dez palmos no Caju”.  

 

Este samba, de autoria de Leonel Azevedo e Sá Roriz, foi gravado 

em 1937 por Almirante. “Apanhei um resfriado” conta as dificuldades 

econômicas que um homem de origem popular tinha ao procurar um 

médico especialista que pedia dinheiro à vista para visitar o paciente. Por 

esta razão, foi tomando o que foram lhe ensinando: a tradição oral 

continuava transmitindo métodos leigos de cura, que integravam o 

cotidiano das classes menos favorecidas no Brasil. Este doente, pela dor no 

peito, febre e tosse talvez estivesse contaminado pela tuberculose. Apesar 

de não ter sido lançado nos anos vinte, este samba traduz as inquietações 

que um paciente gripado, de origem popular, tinha e as opções que podia 

fazer. Além disso, ele expõe uma concorrência entre racionalidades 

terapêuticas que não se iniciou nos anos vinte e que tem sua origem 

associada à formação cultural brasileira.  

Nosso trabalho não tem o intuito de analisar as práticas de origem 

ameríndia e africana que dominavam o mercado dos serviços de cura no 

Brasil antes do advento da medicina científica. Parte das descrições e 

pinturas de Debret, feitas entre 1834 e 1839, traduzem esta presença nas 

ruas da cidade do Rio de Janeiro. Passados pouco mais de cem anos da 

abertura da primeira faculdade de medicina no Brasil, o médico ainda 

sofria forte concorrência destas práticas não reconhecidas pela ciência, 

denominadas por ele, por esta razão, de curandeirismo ou charlatanismo. 

Pereira Vianna foi dedicou grande atenção a este tema. Ele 

afirmou, em seu relatório: 
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Há curandeiros em nossa Capital da República 

que, raramente apanhados em flagrante, são 

autuados pelo Regimento da Saúde Pública; são 

obrigados a pagar multas; (...) tal fato se deu aliás 

com reincidência, com um conhecido e audacioso 

curandeiro em uma barbearia à rua Voluntários da 

Pátria, no bairro chic de Botafogo, com consultório 

em frente às residências dos Srs. Presidente da 

República e Diretor da Faculdade de Medicina 

desta capital.  

E a clientela não é apenas constituída por 

elementos ignorantes; não, muita gente classificada 

o procura em busca de consultas (...)” 

Passemos em revista alguns anúncios de jornais, 

verdadeiros reclames dos cuidadosos defensores 

das medicinas absurdas; não irei descer a 

minudências, transcrevendo cenas de benzedores 

contra picadas de cobras, mau olhado, espinhela 

caída e quejandas, cenas essas aliás comuns do 

interior do Brasil, o que não seria para admirar, 

visto como aí imperam a ignorância e a 

ingenuidade em aliança irredutível; limitar-me-ei a 

citar os mais ousados.
239

 

 

Para Pereira Vianna, ignorância e ingenuidade justificariam as 

cenas de curandeirismo no interior do Brasil. Mas havia uma clientela de 

gente classificada que buscava consultas com os curandeiros na capital da 

República! Neste sentido, suas constatações superam as relatadas pelos 

autores do samba reproduzido no início deste capítulo. 
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 Pereira Vianna. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 

337/338. Cf. nota 4. 

Duas perguntas nos parecem pertinentes: Como os relatores 

justificavam este aparente sucesso? Que medidas postulavam para dirimir 

este problema? 

Vejamos a primeira questão.  

A ignorância e a ingenuidade que imperariam no interior do Brasil 

não justificariam a freqüência de gente classificada em uma barbearia de 

Botafogo. O problema, então, não estaria relacionado à aliança irredutível 

que Pereira Vianna apresentou.  

O mesmo relator, tratando da questão do charlatanismo e das 

medicinas absurdas, aponta uma razão. 

 

Vê-se pois, facilmente, que o procedimento do 

charlatão é ignóbil e maldoso: quase sempre chega 

a ponto de duvidar e discordar do diagnóstico 

médico, cuja significação, muitas vezes nem sabe 

interpretar.  

Aliás esse estratagema, só por si, basta para 

demonstrar o espírito desleal e daninho do 

charlatão; é usado sem o menor rebuço de pudor e 

com o fim exclusivo de captar a simpatia e a 

confiança do doente, sitiado neste círculo de ferro 

– quando os sofrimentos não desaparecem tão 

rapidamente quanto desejariam, é porque o clínico 

errou o diagnóstico.  

Daí se origina a desconfiança, a má vontade do 

cliente para com o médico e o charlatão começa a 

ganhar terreno à custa de sua desonestidade 

inqualificável, embotando por completo o 

raciocínio da vítima.
240
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 Pereira Vianna. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 334. 

Cf. nota 4.  
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Na segunda parte deste trabalho, tivemos a oportunidade de 

acompanhar o posicionamento de Pereira Vianna criticando os médicos – 

tidos como “charlatães diplomados” – que anunciavam, na imprensa leiga, 

curas de doenças incuráveis pela ciência oficial. Sua crença na soberania 

da medicina alopática parecia inabalável. Neste outro trecho, podemos 

observar que o mesmo relator admite que os índices de resolutibilidade da 

medicina oficial, por vezes, não satisfazem as demandas de dor e 

sofrimento do paciente. Nesta hora de angústia, o cliente não vê outra 

alternativa que optar por outro tratamento, ignorando seu teor de 

cientificidade. Ignorantes ou gente classificada. Pouco importa. Ambos os 

segmentos sociais recorriam a curandeiros nos anos 20, quando a medicina 

oficial não conseguia responder com a rapidez desejada às demandas de 

aliviar a dor e o sofrimento.  

A sociologia das profissões aponta este aspecto como fundamental 

para a conquista de prestígio e poder de uma profissão no mercado de 

serviços: a profissão, para justificar este título, deve possuir um 

conhecimento complexo, inatingível, institucionalizado e, ainda, com altos 

índices de resolutibilidade. Nada adianta à profissão deter um 

conhecimento esotérico se ele não responder eficientemente às demandas 

oriundas do mercado. 

Oswaldo de Oliveira, analisando as reformas do ensino médico, 

apresenta outra:  

 

Invidia medicorum pessima. Assim sendo, explica-

se o triste e lamentável desprestígio atual da classe 

médica: os argumentos para descrédito do ensino 

da Faculdade terão recaído sobre os que nela 

estudaram, sobre os médicos em geral, de cuja 

ciência se duvida, e a cujo valor profissional não se 

dá grande importância. (...) Daí também a 

prosperidade dos charlatães de toda espécie e dos 

curandeiros e entendidos mais boçais.
241

 

 

Altruísta ou tecnicista. Ambos os modelos de prática voltavam-se 

para o indivíduo. Por esta razão, a confiança imposta pela relação 

individualizada e personalizada transforma-se em elemento imprescindível 

para o sucesso destes modelos de prática médica no concorrido mercado 

de serviços de saúde. Outras atividades concorrentes, para obter êxito, 

estabelecem todo o tipo de estratégias para retirar a confiança depositada 

pelo cliente sobre o médico. A inveja em relação ao médico era, segundo 

este relator, enorme.  

Duvidar da ciência. Duvidar e discordar do diagnóstico médico. 

Esta explicação, comum aos pronunciamentos de Oswaldo de Oliveira e 

Pereira Vianna, traduz, por outro lado, a relação de poder que se queria 

estabelecer entre médico e paciente. O paciente não deveria, nem poderia, 

desconfiar das prescrições do médico, sobretudo porque este seria o 

portador da ciência. Nos dois casos, a preocupação era com a preservação 

do monopólio da arte de curar o indivíduo. 

Se associarmos o teor destes dois pronunciamentos à história de 

vida de seus relatores, teremos condições de compreender as razões que os 

levaram a justificar o sucesso do curandeirismo.  

Oswaldo de Oliveira
242

 foi um dos mais importantes defensores do 

modelo tecnicista presentes no Congresso dos Práticos. No seu entender, 

tornava-se indispensável a divisão do trabalho médico em especialidades. 

Em 1922, tinha 38 anos de idade, 18 de formado e já era catedrático de 

Clínica Médica da Faculdade de Medicina, membro titular da Academia 

Nacional de Medicina e médico clínico da Santa Casa. Além disso, detinha 

larga produção científica, sobretudo na área da cardiologia.  
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 Oswaldo de Oliveira. A colaboração dos práticos nas reformas do ensino médico, in 

Actas, pág. 403.  

Cf. nota 4. 
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 Levantamento Biográfico, págs. 64-65, em anexo. 
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Pereira Vianna
243

, por outro lado, situa-se próximo a Bonifácio 

Costa e Portocarrero. Recém-formado, pronunciava-se com ênfase contra a 

existência de práticas de cura paralelas, que concorriam com a prática 

médica. 

Baseados em argumentos distintos justificam as razões para o 

sucesso desta prática de cura não reconhecida pela ciência. As palavras são 

diferentes, mas as intenções não, configurando uma aliança de interesses 

entre altruístas e tecnicistas contra o curandeirismo. 

Passemos à segunda questão. Que medidas postulavam para dirimir 

este problema? 

Para responder a esta pergunta, cabe analisar, ainda que 

brevemente, como o Código Penal de 1890 e o Regulamento de 1920 

procuravam coibir a ação dos curandeiros. 

Na terceira parte deste trabalho, comparamos o que o Código Penal 

pregava em relação ao controle da prática do farmacêutico com o que 

prescrevia sobre os denominados “crimes contra o exercício livre dos 

direitos políticos”. Este procedimento metodológico permitiu que 

suspeitássemos da aplicabilidade das penalidades previstas contra o 

farmacêutico. 

Adotaremos, a seguir, um outro procedimento metodológico. 

Vamos comparar situações diferentes e as penalidades previstas para cada 

caso no mesmo Código Penal: 
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 Levantamento Biográfico, pág. 74, em anexo 

C Ó D I G O  P E N A L  D E  1 8 9 0  

ART: 158: 

CURANDEIRO  

MÉDICO   PRISÃO   MULTA  

Ministrar ou prescrever, 

como meio curativo, 

substância de qualquer 

dos reinos da natureza 

ART. 156: “exercer 

atividade sem 

estar habilitado” 

6 meses  

a 1 ano 

100$  

a 500$ 

Se resultar privação ou 

alteração, temporária ou 

permanente, das 

faculdade físicas ou 

psicológicas  

 6 meses  

a 1 ano 

200$  

a 500$  

 ART. 157:“inculcar 

cura de 

moléstias 

incuráveis”. 

1 a 6 anos 200$  

a 500$  

Se resultar na morte  6 a 24 anos  

 

Uma análise do quadro acima nos permite distinguir três tipos de 

práticas indesejáveis para o médico: o curandeirismo, a charlatanice vulgar 

e a charlatanice diplomada. 

No primeiro caso, o curandeiro, para a lógica alopata dominante na 

época, exerceria a arte da cura amparado, em geral, em uma racionalidade 

terapêutica de origem africana ou ameríndia. No segundo caso, o 

denominado charlatão seria alguém que, apesar de não se basear nos 

mesmo princípios que o primeiro, conseguiria convencer a clientela de sua 

capacidade de curar e exploraria sua credulidade. Como vimos na segunda 

parte deste trabalho, o charlatão diplomado seria o médico legalmente 

habilitado que não seguia os preceitos éticos, formalmente não 

institucionalizados, mas exigidos na prática. Entre estes preceitos, 

encontra-se o de recorrer a métodos terapêuticos não aceitos ou 

reconhecidos pela ciência oficial em suas instituições,. 

O crime de exercício ilegal da medicina é punido de modo igual: se 

o estudante de medicina ou o médico que não havia registrado seu diploma 
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nas instâncias oficiais exercesse a atividade clínica, receberia a mesma 

punição que o curandeiro que prescrevesse alguma substância como meio 

curativo. O curandeiro é diferenciado, porém, do médico não habilitado 

quando se prevê resultados desastrosos para a intervenção do primeiro: se 

o emprego desta substância resultasse em alteração temporária ou 

permanente das faculdades físicas ou psicológicas do paciente, estava 

prevista a prisão do infrator por um período de seis meses a um ano. Esta 

especificidade funciona também como elemento destinado a convencer a 

clientela dos perigos iminentes que correria caso recorresse ao curandeiro. 

A condenação à utilização de “substâncias de qualquer dos reinos da 

natureza” nos permite aludir às práticas de cura de origem africana e 

ameríndia que utilizavam ervas, tisanas, sumos e emulsões com 

finalidades terapêuticas. Todos estes recursos, apesar de eficazes, não eram 

reconhecidos pela ciência médica alopática oficial, daí a denominação 

depreciativa e preconceituosa de curandeirismo. 

O Regulamento de 1920, por sua vez, continha uma única 

referência genérica ao cerceamento das práticas de cura não aceitas ou 

reconhecidas pela ciência médica oficial. Ele determinava que:  

 

Só é permitido o exercício da arte de curar, em 

qualquer de seus ramos e por qualquer de suas 

formas: 

I – Aos que se mostrarem habilitados por título 

conferido pelas faculdades de medicina ou 

equiparadas na forma da lei; 

II – Aos que, sendo graduados por escolas ou 

universidades estrangeiras, se habilitarem 

perante as ditas faculdades, na fórmula dos 

respectivos estatutos.
244

  

 

A estratégia dos médicos, visível neste artigo do Regulamento e no 

Código Penal, consistia em garantir ao médico o monopólio da arte de 
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curar, delimitando seu espaço profissional e penalizando toda e qualquer 

prática concorrente. Esta estratégia política visava a garantir o predomínio 

no mercado de serviços de saúde aos profissionais que haviam seguido as 

regras que o ritual acadêmico e as normas éticas prescreviam: tendo 

concluído com sucesso a graduação, registravam seu diploma nas 

instâncias oficiais correspondentes. Os demais, os que não haviam seguido 

este percurso, seriam um caso para a polícia, da alçada do Código Penal. 

A propósito do charlatanismo, tanto Pereira Vianna quanto Oscar 

Silva Araújo reproduzem a mesma estória vivida por Sydenham:  

 

Conta-se que Sydenham, o grande clínico, em 

passeio por uma cidade da Inglaterra, encontrou-se 

com um seu antigo criado que se fizera charlatão e 

que tinha vastíssima clínica. Estranhando 

Sydenham que houvesse quem o procurasse e 

confiasse na sua ciência, perguntou-lhe o ex-

criado, apontando para uma ponte: – Diga-me qual 

é, na sua opinião, a porcentagem de pessoas de 

bom senso, equilibradas, que estão transitando 

naquela ponte? – Vinte por cento, retorquiu 

Sydenham. – Pois esses são os que o procuram, 

serão os seus clientes; os outros oitenta me 

pertencem
 245

.  

 

Se em uma cidade da Inglaterra a concorrência era deste porte, o 

que dizer do interior do Brasil, onde imperariam a ignorância e a 

ingenuidade em aliança irredutível? 

Procurando responder à mesma questão, poderíamos recuperar 

outro trecho de Pereira Vianna, no qual afirma: “O charlatanismo, o 

curandeirismo e as medicinas absurdas têm contribuído 
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extraordinariamente para o aumento crescente da lotação dos 

cemitérios”
246

. 

Se a lotação dos cemitérios estava crescendo é sinal que a procura 

por estes serviços era crescente. A estória contada por Oscar Silva Araújo 

e o aumento demográfico registrado por Pereira Vianna nos permitem 

formular outra questão: que estratégias foram propostas no Congresso dos 

Práticos em relação aos curandeiros? 

A estória citada acima funciona, a nosso ver, em dois sentidos: por 

um lado ela manifesta uma certa construção simbólica do ser charlatão, 

presente no imaginário da elite médica. Por outro lado, ela expõe os 

temores e preconceitos dos médicos em relação às práticas não aceitas pela 

ciência médica dominante. É sintomático que tenha sido contada por dois 

relatores. 

O charlatão imaginário era alguém de origem popular que sabia 

aparentar conhecimento, habilidade obtida provavelmente por meio da 

observação do seu ex-patrão. Apesar desta condição era capaz de atrair a 

maioria das pessoas que passavam pela ponte londrina. Mais do que 

através de um verbete num dicionário, surge diante de nós o significado 

que esta expressão possuía para os médicos. 

Pereira Vianna associa a idéia de perigo de vida e de morte a quem 

seguisse as determinações do curandeiro. Esta afirmação, juntamente com 

a anedota sobre Sydenham, parece-nos configurar uma primeira estratégia 

encetada pelos médicos no Congresso dos Práticos contra os curandeiros e 

charlatães: construir uma imagem dos clientes e dos que exercessem estas 

alteridades terapêuticas.  

A construção da imagem negativa do curandeiro e do charlatão 

estava acompanhada de um movimento simetricamente oposto em relação 

ao médico. Tratava-se de mostrar à opinião pública e ao Estado o lugar que 

o médico ocupava e o papel que desempenhava, contrastando-o com os do 

charlatão e do curandeiro. A passagem que se segue ilustra a construção 
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 Pereira Vianna. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 354-

355. Cf. nota 4.  

simbólica a que estamos nos referindo. Pereira Vianna, em certo momento 

de seu relatório, afirma:  

 

De duas uma: é tão acentuada a diferença de 

nível entre a posição de médico e a de charlatão, 

que seria preciso, para o encontro de forças, ou que 

o médico descesse de seu pedestal de honra e 

glória, e ele não daria essa confiança ao charlatão, 

ou que este subisse da lama em que chafurda para 

alcançar o médico, o que não passaria de uma 

pretensão estulta e irrealizável.  

O verme que rasteja nunca poderá chegar à 

altura de um vertebrado…
 247

. 

 

Assim, organizar-se-ia o quadro a seguir: 

 

C L I E N T E  

Sensato e equilibrado Ignorante 

M É D I C O   

Grande clínico 

No pedestal de honra 

C U R A N D E I R O   

Desqualificado 

Na lama  

S E R Á  C U R A D O  CORRE RISCO DE VIDA  

 

O precário aparelho coercitivo legalmente estabelecido se 

associava à crescente procura pelos serviços dos curandeiros. Se os 

médicos conseguissem convencer a audiência, a sociedade e o Estado de 

que a associação imaginária acima correspondia à realidade dos fatos, de 

que o curandeirismo estava contribuindo para o desovamento do país, que 

o charlatão encontrava-se na lama enquanto o médico permanecia no 

pedestal de honra e glória, talvez os clientes não procurassem mais os 

serviços dos curandeiros e o Estado se empenhasse de forma mais incisiva 

                                                           
247

 Pereira Vianna. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, pág. 336. Cf. nota 

4. 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 

 

113 

e implacável no cumprimento de medidas coercitivas. Esta foi uma 

estratégia identificada de combate a essas práticas: desqualificá-las por 

meio da persuasão, qualificando simultaneamente a prática médica. 

Conhecemos a opinião do médico sobre o curandeiro e o charlatão. 

Mas que sentimentos o paciente experimentava em relação ao curandeiro? 

Respeito, repulsa, medo ou admiração? Que sentimentos prevaleciam 

nesta relação? 

Segundo Pereira Vianna: 

 

Mais ingrata ainda se nos depara essa missão de 

saneamento moral, essa extirpação desse 

neoplasma social, a dificuldade, senão, 

freqüentemente, a impossibilidade do flagrante 

delito, muitas vezes prejudicado pelo conluio do 

cliente e do curandeiro ou charlatão
248

. 

 

Há pouco havíamos recuperado outro trecho do mesmo relator, em 

que o sucesso do charlatanismo fora analisado como uma conseqüência da 

perda da confiança do paciente em relação ao médico. Quando o 

tratamento terapêutico estipulado pelo médico não surtia o resultado 

esperado, muitas vezes o paciente recorria ao curandeiro ou ao charlatão, 

tentando resolver seu problema, aliviar sua dor, seu sofrimento. O conluio 

acima mencionado, além de dificultar o flagrante de delito, e assim 

proteger o curandeiro, deixa transparecer que a confiança tão almejada 

parece ter mudado de endereço. O conluio também pode ser visto como 

uma forma de proteção do paciente em relação ao curandeiro. O silêncio 

do paciente não contribuiria com a delação que os médicos consideravam 

ideal para conter o curandeirismo.  

Configurar-se-ia o seguinte quadro: 
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R E L A Ç Ã O  D O  C L I E N T E  C O M  

O CURANDEIRO  O MÉDICO  

conluio  desconfiança e má vontade 

 

Além de procurar convencer a clientela dos perigos de que estava 

ameaçada se continuasse a se servir deste tipo de atendimento, o médico 

formulou outra estratégia: a coerção. Três posturas foram identificadas 

neste sentido.  

A primeira foi exposta por Pereira Vianna e Bonifácio Costa.  

Voltamos a mencionar a moção, apoiada pelo Congresso, baseada 

nas palavras de Pereira Vianna e Bonifácio Costa, na qual Sebastião de 

Barros:  

 

… Apela ao Congresso para a classe médica, 

julgando dever de todo profissional honesto e 

desejoso do saneamento moral de sua arte não só 

respeitar as medidas regulamentares em vigor, 

como também auxiliar as autoridades competentes 

no combate aos charlatães de qualquer espécie.
 249

 

 

Quando analisamos, na segunda parte deste trabalho, a questão dos 

anúncios médicos na imprensa leiga, mostramos que Sebastião de Barros 

pretendia estabelecer sobre eles “censura prévia”. Desta feita, a intenção 

era engajar o conjunto da corporação no movimento de delação de 

charlatães à forças coercitivas do Estado. A corporação deveria facilitar o 

trabalho da polícia! 

Por sua parte, Bonifácio Costa, em avaliação do papel que o Estado 

vinha cumprindo até então em relação aos curandeiros, afirmou o seguinte: 

 

A campanha contra o charlatanismo médico e o 

curandeirismo tem sido ultimamente tenaz, mas 

encontra os impedimentos decorrentes da 
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insuficiência de nossos meios de embate, da má 

compreensão que as autoridades policiais têm dos 

artigos do Código Penal que se relacionam com a 

saúde pública (...)
 250

. 

 

Entre as conclusões apresentadas por Bonifácio Costa em seu 

relatório, consta a seguinte: “O Código Penal precisa ter uma aplicação 

enérgica e insofismável na parte que diz respeito à saúde do povo”
251

.  

Jovens recém-formados, ávidos por se estabelecer no mercado, não 

mediam as palavras nem os impulsos bélicos. Para eles, com os 

curandeiros não havia conversa! A não vigência de meios persuasivos e a 

debilidade no cumprimento do aparato legal vigente eram reiteradamente 

denunciados. O chamamento à ação coercitiva estatal era uma constante. 

Mais uma vez o Estado era convocado a intervir na sociedade, deixando 

desimpedido o mercado de trabalho para o profissional liberal prosperar. 

Não se tratava mais de propor alterações formais ao poder legislativo. 

Tratava-se de incentivar o pleno exercício do poder da polícia. As medidas 

regulamentares em vigor parece que não estavam surtindo o efeito 

desejado. A impressão que se tem é que estava no ar a proposta de 

intervencionismo fora da lei, para garantir a ordem. Premissa aliás presente 

no movimento militar frustado nas areias de Copacabana em julho daquele 

ano. 

A segunda posição coercitiva pode ser identificada nas palavras de 

médicos com clientela mais estabelecida e estável. Para eles, as coisas não 

se resolveriam com os mesmo arroubos da juventude. 

Durante a realização do Congresso dos Práticos, foram propostas 

várias modalidades de organização corporativa para a categoria. Oscar 

Silva Araújo propôs, em discurso oficial na sessão de abertura do 

Congresso dos Práticos, que os médicos ali reunidos propugnassem pela 

criação de um sindicato, “que /fosse/ o agrupamento de clínicos em uma 
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 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 
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instituição visando o estudo e a defesa dos interesses econômicos e 

profissionais”, entre os quais constava “auxiliar poderosamente as 

autoridades sanitárias na luta contra o curandeirismo”
252

.  

A organização dos interesses profissionais incluía a constituição de 

um lobby da corporação junto ao Estado, no sentido de forçá-lo a tomar 

atitudes em relação ao charlatanismo. Atitudes que poderiam ir desde a 

reformulação de artigos do Código Penal até a aplicação plena das 

determinações vigentes. As palavras de Oscar Silva Araújo, como orador 

oficial do evento, não poderiam ser de exaltação e sim de cautela e 

negociação.  

Uma última estratégia foi idealizada por Eduardo Rabelo. 

Nos anais do Congresso Nacional dos Práticos, consta apenas um 

resumo de seu relatório, em que são apresentadas as seguintes proposições:  

 

A tendência atual na luta contra as doenças 

venéreas é para o abandono dos métodos até então 

empregados, principalmente baseados na 

regulamentação da prostituição e na adoção de um 

regime sanitário semelhante ao usado contra as 

doenças infecciosas.  

Tal regimen tem por base: a) campanha de 

educação e propaganda antivenérea; b) notificação 

plena, confidencial ou condicional das doenças 

venéreas; c) obrigação, por parte do Estado, de 

tratar grátis os contagiantes; d) obrigação, para o 

doente, em fase contagiante, de tratar-se nos 

estabelecimentos do Estado ou provar que está se 

tratando. Ao lado dessas medidas, estabelecem 

ainda diversas legislações certas providências 

complementares de grande alcance, como sejam: a) 

penalidades contra a transmissão de doenças 

venéreas; b) repressão do charlatanismo em 
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relação àquelas doenças; c) leis de saneamento do 

casamento.
253

 (grifo nosso) 

 

Poderíamos, a título ilustrativo, comparar as propostas de Rabello 

com as determinações do Regulamento de 1920. Os meios suasórios para 

convencer o paciente a fazer o tratamento em dispensários mantidos ou 

subvencionados pelo Governo
254

 , deveriam ser substituídos pela 

obrigação de tratar-se. Além disso, suas palavras revelam a intenção de 

penalizar o transmissor e obrigar o Estado a tratar do doente – 

prerrogativas inexistentes na legislação em vigor. Quanto ao 

charlatanismo, Rabello foi igualmente incisivo
255

: repressão!  

No Regulamento de 1920, podemos identificar menções ao 

combate ao charlatanismo em relação à lepra e ao câncer.  

No primeiro caso, o Regulamento previa: “Será exercida especial 

vigilância sobre o charlatanismo médico e farmacêutico em relação à lepra, 

sendo rigorosamente denunciadas às autoridades as infrações conhecidas.”
 

256
  

No segundo caso, a mesma determinação legal afirmava que: 

 

Será organizada a campanha de educação 

higiênica contra o câncer, tendo como principais 

objetivos lembrar aos profissionais e fazer o 

público conhecer os seguintes fatos: /.../ c) a noção 

do perigo que traz para os doentes o charlatanismo 

médico e farmacêutico, fazendo-os esquecer o 

dever primordial de tratar-se desde logo pelos 
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meios mais seguros, com médico devidamente 

qualificado.
 257

  

 

Nos dois casos, entretanto, não há qualquer referência à repressão 

ao charlatanismo. No primeiro caso, vigilância e denúncia. No segundo, 

educação e persuasão sobre a clientela. Rabello queria mais!  

Se associarmos estas palavras à carreira profissional e aos postos 

de prestígio e poder ocupados por Rabello em 1922, suas intenções 

passarão a adquirir relevância particular.  

Em 1922, Eduardo Rabello
258

, com 19 anos de formado e 46 de 

vida, era um dos mais proeminentes sifilógrafos brasileiros, tendo 

dedicado sua vida profissional ao estudo e tratamento da lepra, da sífilis e 

demais doenças venéreas e dermatológicas, como se pode mostrar por um 

breve resumo de sua carreira. Em 1911, foi aprovado no concurso de livre-

docente de clínica dermatológica e sifiligráfica da Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro; dois anos depois, tornou-se professor honorário. Carrara 

(1996) destaca que Rabello chefiou o Serviço de Doenças de Pele e Sífilis 

da Policlínica Geral de Botafogo, participou da criação da Sociedade 

Brasileira de Sifiligrafia e organizou o 1º Congresso Sul-Americano de 

Dermato-Sífilis, realizado no Rio de Janeiro. Em 1920, Carlos Chagas o 

nomeou Diretor Geral da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças 

Venéreas. Em 1922, tornou-se membro titular da seção de medicina 

especializada da Academia Nacional de Medicina. Em 1925, conquistou a 

titularidade da cátedra de doenças venéreas e sífilis da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro.  

Para Carrara (1996), Rabello, 

 

… seria detentor, portanto, de uma posição 

institucional realmente extraordinária. Durante um 

certo período, ocupou simultaneamente a cátedra 

de sifiligrafia mais importante do país (e, 
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consequentemente, a chefia das enfermarias da 

prestigiosa Santa Casa de Misericórdia), a direção 

nacional da luta contra a sífilis e finalmente, 

através da Sociedade de Dermatologia e 

Sifiligrafia, a liderança da comunidade de 

especialistas brasileiros. Em certa medida, o 

prestígio de Rabello também se ancorava em sua 

produção acadêmica (Carrara, 1996: 91-92).  

 

Por todas estas razões, Eduardo Rabello pode ser incluído entre os 

integrantes da elite da elite médica presente no Congresso Nacional do 

Práticos.  

Homem da ciência e da saúde, com influência nos meios 

associativo, educacional e científico, Rabello era, como já mencionamos, 

Diretor Geral da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, 

nesse momento. Tal fato não impediu que apresentasse publicamente 

palavras, intenções e gestos destinados a reformular até o serviço que 

dirigia.  

Ao final do evento, apresentou moção, aprovada por unanimidade, 

na qual afirmava:  

 

A erradicação das doenças venéreas será 

possível quando, pela educação higiênica, 

convença-se o público do seguinte: a) a 

desinfecção após os riscos de contaminação 

venérea, feita com método e agente seguro, reduz 

consideravelmente o número de infectados; b) todo 

aquele que, apesar da desinfecção, se tiver 

infectado, deverá procurar tratamento imediato 

afim de deixar, o mais rápido possível, de 

constituir novo foco de infecção. 
259

 (grifo nosso)  
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O método e o agente seguro a que Rabello se refere seriam 

seguramente os médicos sifilógrafos e os serviços de saúde pública por ele 

dirigidos – jamais os charlatães que concorriam neste mercado de serviços 

de cura.  

Com isso, podemos concluir que o Congresso Nacional dos 

Práticos não foi apenas um locus onde a elite médica procurava apresentar 

suas opiniões aos ocupantes de cargos de direção dos serviços de saúde. O 

depoimento de Rabello, revela que alguns dos integrantes da cúpula da 

gestão da saúde pública foram ao mesmo evento propor alterações na 

configuração dos serviços que dirigiam. Neste caso, Rabello procurava 

obter apoio e legitimidade política e científica para alterar as regras do 

jogo sob sua responsabilidade.  

O Levantamento Biográfico realizado para este trabalho coincide 

com a obra de Carrara (1996): os principais atores da causa anti-sifilítica 

estiveram presentes no Congresso Nacional do Práticos – Eduardo 

Rabello, Henrique Autran, Oscar Silva Araújo, Renato Kehl, Joaquim 

Motta, Afrânio Peixoto e Portocarrero. A militância política destes 

médicos se fazia em diferentes campos de luta.  

Na segunda parte deste trabalho, nós nos referimos ao crescente 

impacto social da sífilis desde meados do século XIX até o final da 

Segunda Guerra Mundial. Constatamos, então, que Henrique Autran 

pregava o incremento das medidas coercitivas em relação àqueles que não 

notificassem à saúde pública os casos de sífilis.  

Para os interesses que regem este trabalho, as palavras de Autran e 

Rabello representam uma ação política de afirmação profissional dos 

sifilógrafos em meio à categoria médica. No primeiro caso, o incremento 

da posição coercitiva do Estado visava a sublinhar a gravidade da 

enfermidade e, consequentemente, a ampliar o prestígio do profissional 

que se ocupasse dela. No segundo caso, a perseguição policial aos 

charlatães que tratassem da sífilis pode ser entendida como uma estratégia 

para garantir o monopólio desta especialidade emergente aos médicos que 

a elegiam.  

Cabe salientar, finalmente, que uma pesquisa que visasse 

acompanhar a polêmica científica e política sobre as medidas profiláticas e 
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higiênicas relativas a diversas doenças infecto-contagiosas encontraria 

farta fonte de reflexão nos anais do Congresso Nacional dos Práticos. 

Como não é este nosso intuito, cabe sistematizar as posições 

apresentadas pelo relatores sobre o modo como deveria ser implementado 

o combate ao charlatanismo. 

Resumindo as posições a este respeito, configura-se o seguinte 

quadro: 

 

R E L A T O R    M E D I D A  C O N C R E T A  

Bonifácio Costa   aumento da coerção policial 

Oscar Silva Araújo   intermediação de interesses com o Estado 

Eduardo Rabelo   repressão localizada, no caso das doenças venéreas 

 

Três palavras, mesma intenção, diferentes gestos.  



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 118 

CAPÍTULO II : OS MÉDICOS E OS ESPÍRITAS 

 

A expansão do espiritismo – doutrina de origem francesa, 

autodefinida como científica, filosófica e religiosa – ocorreu, no Brasil, em 

meados do século passado
260

. Sua organização foi caracterizada por 

acirradas disputas internas, relacionadas com a interpretação dos 

fundamentos da doutrina formulada, sobretudo, por Allan Kardec. Esses 

debates promoveram a organização de vários grupos no interior do 

movimento espírita brasileiro, entre os quais se destacam os puros, os 

científicos e os místicos. Enfraquecido por disputas internas, o movimento 

espírita sofria fortes resistências da Igreja Católica e das autoridades 

policiais e sanitárias. Foi neste contexto que foi fundada a Federação 

Espírita Brasileira (1884), com um programa aceito por todas as facções.  

Naquele momento, destacou-se o médico clínico cearense Bezerra 

de Menezes, que presidiu, por duas vezes, esta organização e 

comprometeu-se com a unificação do movimento espírita. Uma de suas 

principais iniciativas foi a organização do “Serviço de Assistência aos 

Necessitados da Federação Espírita Brasileira”. Os receitistas trabalhavam 

sem receber qualquer remuneração pelo atendimento prestado. Entendiam 

que a recompensa viria com a aceleração de seu progresso espiritual. Cabe 

lembrar que existiam, ao mesmo tempo, médiuns, denominados pelos 

integrantes da Federação, de “exploradores do espiritismo”, pois cobravam 

pelo seu serviço de atendimento, seja nas tendas, seja nas farmácias 

homeopáticas.  

Este “Serviço de Assistência aos Necessitados” obteve êxito não só 

entre as elites, mas sobretudo entre as camadas sociais mais necessitadas. 

Damázio (1994) analisa a freqüência a estes serviços de assistência 

da seguinte forma: 

 

Eram populares que lotavam as dependências do 

serviço de assistência onde os médiuns se 
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 Neste trecho do trabalho, incorporamos de maneira livre alguns argumentos e dados 

contidos nas obras de Sylvia Damázio.  

revezavam no atendimento aos doentes. 

Provavelmente, grande parte não era espírita; 

certamente, não estava interessada nas disputas 

entre místicos e científicos. Eram os pobres, os 

desassistidos, os que tradicionalmente apelavam 

para os curandeiros na falta de assistência pública à 

saúde e que, agora, se voltavam para a homeopatia, 

a água fluidificada e os passes magnéticos dos 

receitistas. Enquanto as reuniões na sede da 

Federação eram freqüentadas por um número 

reduzido de pessoas e as edições semanais do 

Reformador (periódico espírita) se restringiam a 

duzentos exemplares, o serviço de assistência 

atendia, diariamente, um grande público. 

(Damázio, 1994: 129)  

 

O quadro abaixo apresenta o movimento de atendimentos no 

Serviço de Assistência aos Necessitados, durante oito anos, segundo dados 

da Federação Espírita Brasileira:  

 

ANO   RECEITAS   PRESCRIÇÕES AVIADAS  

1903 48.309 74.569 

1904 110.301 101.645 

1905 146. 589 168.550 

1906 145.442 173.974 

1907 181.288 212.329 

1908 228.005 348.738 

1909 201.858 321.095 

1910 240.652 395.437 

 

Como explicar este sucesso?  

Para Warren (1984), o sucesso da medicina mediúnica estaria 

associado ao ambiente sociocultural em que se desenvolveu. Aqui, 
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“entidades rarefeitas funcionavam como veículos que incorporavam os 

medos e as esperanças inconscientes alimentados pelos brasileiros em 

confronto com as incertezas de um meio bastante hostil”. Para Damázio 

(1994), “é compreensível que a medicina mediúnica obtivesse sucesso em 

um ambiente tradicionalmente impregnado pela crença em poderes 

psíquicos e ou sobrenaturais de cura” (Damázio, 1994:131).  

Para Kardec, o termo espiritualismo se oporia de maneira geral ao 

sentido do conceito materialismo. O espiritismo seria uma forma particular 

de espiritualismo. Assim, todo espírita seria espiritualista, mas nem todo 

espiritualista seria espírita (Damázio, 1994a:18). Baseados nesta definição 

conceitual, poderíamos admitir que a cultura clínica ameríndia e africana 

representam vertentes do espiritualismo. No caso brasileiro, estas práticas 

espiritualistas antecederam a chegada do espiritismo, e semearam o campo 

para seu florescimento.  

O quadro abaixo reúne alguns dos dados relativos à prestação de 

serviços de assistência médica e outros de cunho pecuniário prestados 

pelas diversas associações espíritas que atuavam no Rio de Janeiro, em 

1912 (Ribeiro, 1980: 378-379).  

Relacionamos, à esquerda, o ano de fundação, o nome de cada 

instituição e o bairro em que se localizava. Nas duas colunas seguintes, 

estão colocados o volume de serviços médicos e pecuniários prestados. Na 

última, apresentamos o percentual de serviços médicos prestados por cada 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS S OCI AÇÕE S  ES PÍ RI T AS  NO R I O 

DE  JANE I RO  

ANO-BASE 1912 

 

FUND. 

NOME  BAIRRO  MÉDICO OUTROS % 

1884 Federação Espírita Centro 260.698 2.433 99 

1911 Redentor Vila Isabel 2.000 – 100 

1907 Beneficência  

Sto. Antônio Lisboa 

Ipanema 1404 – 100 

1876 A Regeneradora Niterói 1.283 374 77 

1901 Cooperadores da 

 Caridade 

Jardim 

Botânico 

890 – 100 

1898 Círculo Espírita 

 Conciliação 

Catete 309 82 79 

1910 Centro Espírita 

 Charitas 

Niterói 273 94 74 

1898 Grupo Espírita  

Porta do Céu 

São Gonçalo 249 144 63 

1895 Luz e Amor Rocha 195 530 26 

1904 Associação Espírita  

Caridade 

Realengo 156 33 82 

1895 Soc. Espírita 

 União e Justiça 

Santa Teresa 28 42 40 

1809 Soc. União Espírita  

S. Sebastião 

Cascadura 6 1.522 10 

1906 Grupo Espírita 

 Fé e Esperança 

Quintino 

Bocaiúva 

– 3.000 0 

1908 Grêmio Espírita  

Nazareno 

Encantado – 99 0 
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Diante destes dados, que comentários podem ser introduzidos que 

nos permitam melhor qualificar a abrangência e o caráter dos serviços de 

assistência médica prestados por estas instituições espíritas na cidade do 

Rio de Janeiro em 1912? 

Em primeiro lugar, estes dados nos informam que não era apenas a 

Federação Espírita que prestava serviços de assistência médica. A maioria 

das outras instituições concentrava sua atividade assistencial em serviços 

da mesma natureza. Esta relação de dados organiza as informações a partir 

da instituição que prestou o maior número absoluto de serviços de 

assistência médica. A Federação Espírita aparece como a instituição que 

prestava o maior número de serviços assistenciais de cura. Se nos 

pautarmos pelos números relativos, constatamos que três instituições 

dedicavam-se exclusivamente à prestação desses serviços: Cooperadores 

da Caridade, Beneficência Santo Antônio de Lisboa e Redentor. 

Em segundo lugar, verificamos que estas instituições distribuíam-

se geograficamente por bairros diferentes e distantes uns dos outros, não se 

concentrando em uma só região. Graças a isso, o atendimento poderia 

atingir, com maior facilidade, diferentes segmentos da sociedade.  

Se organizarmos os mesmos dados a partir do ano de fundação das 

associações, teremos o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÕES ESPÍRITAS NO RIO DE JANEIRO EM 1912  

ANO  NOME DA ASSOCIAÇÃO E SPÍRITA  BAIRRO  

1809 Sociedade União Espírita S. Sebastião Cascadura 

1876 A Regeneradora Niterói 

1884 Federação Espírita Centro 

1895 Luz e Amor Rocha 

1895 Sociedade Espírita União e Justiça Santa Teresa 

1898 Círculo Espírita Conciliação Catete 

1898 Grupo Espírita Porta do Céu São Gonçalo 

1901 Cooperadores da Caridade Jardim Botânico 

1904 Associação Espírita Caridade Realengo 

1906 Grupo Espírita Fé e Esperança Quintino 

Bocaiúva 

1907 Beneficência Santo Antônio de Lisboa Ipanema 

1908 Grêmio Espírita Nazareno Encantado 

1910 Centro Espírita Charitas Niterói 

1911 Redentor Vila Isabel 

 

Esta nova apresentação dos dados permite observar que, apesar do 

esforço unificador das divergências entre as tendências espíritas, 

implementado em dois momentos diferentes por Bezerra de Menezes 

quando ocupou a presidência da Federação Espírita (1889 e 1895), as 

associações espíritas continuaram proliferando. Essa proliferação talvez se 

deva ao fato de as divergências internas que dominaram o movimento 

espírita na virada do século não terem sido suficientemente contornadas. A 

noção de caridade e filantropia que domina o ideário kardecista explicaria 

a razão do envolvimento dos espíritas com os cuidados com a saúde e a 

assistência ao doente. A crescente procura do atendimento espírita na 

capital da República atesta a grande dificuldade que a medicina alopática 

tinha para se afirmar e garantir seu monopólio no mercado de serviços de 

cura. 

Quais as punições que o Código Penal de 1890 previa contra a 

prática de cura implementada pelos espíritas? Desta feita, comparando as 
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determinações que incidiam sobre o médico que exercia a atividade sem 

estar habilitado, o espírita e o curandeiro, obtemos o quadro abaixo: 

 

CÓDIGO PENAL DE 1890  PRISÃO   MULTA  

Art. 156: Médico sem habilitação 1 a 6 meses 100 a 500$ 

Art. 157: Praticar o espiritismo 1 a 6 meses 100 a 500$ 

Art. 158: Ofício de curandeiro  1 a 6 meses 100 a 500$ 

 

Diante destes dados, podemos admitir que, para as autoridades 

públicas brasileiras, os três crimes se equivaliam. Se compararmos as 

penas previstas para estas práticas não aceitas ou reconhecidas quando 

privavam o paciente de qualquer faculdade física ou psíquica ou causavam 

sua morte, configurar-se-á o seguinte quadro: 

 

CÓDIGO PENAL   PRISÃO   MULTA  

Art. 157: Praticar espiritismo e privar 

de faculdades físicas 

 1 a 6 anos  200 a 500$ 

Art. 158: Praticar curandeirismo e 

privar de faculdades físicas 

 1 a 6 anos  200 a 500$ 

Art. 158: Praticar curandeirismo e 

provocar a morte 

6 a 24 anos  

 

Mais uma vez, a equivalência de punições estava consignada, 

sendo que não se previa punição em caso de morte do paciente do 

tratamento espírita. 

Analisando o papel que estas determinações legais exerceram sobre 

a preservação ou não dos serviços de assistência médica, Damázio (1994a) 

afirmou: 

 

A princípio, a Federação Espírita Brasileira 

acreditou estar resguardada das implicações do 

novo Código Penal, pelo fato de contar com alguns 

médicos formados trabalhando em seu Serviço de 

Assistência aos Necessitados. (...) De fato, não 

foram muitos os processos movidos contra os 

médiuns vinculados à Federação. Um dos mais 

rumorosos foi a prisão do receitista José Joaquim 

Ferraz em 1898. Foi autuado com base no artigo 

156 do Código Penal e a responsabilidade atribuída 

ao vice-presidente Leopoldo Cirne, presente no 

momento da ocorrência. (...) Os dois foram 

absolvidos. (...) Se os processos movidos contra os 

receitistas do Serviço de Assistência ganhavam 

espaço nos jornais e eram motivo de mobilização 

por parte de pessoas influentes, as perseguições 

contra pequenos centros, que proliferaram por toda 

a cidade e seus arredores, faziam parte do cotidiano 

carioca, tão freqüentes se tornavam. (Damázio, 

1994:15-16) 

 

E como os relatores do Congresso dos Práticos qualificavam o 

tratamento clínico feito por médiuns ? 

Bonifácio Costa, mais uma vez, foi enfático, afirmando:  

 

A mais perigosa e pertinaz charlatanice, 

entretanto, é a que traz no bojo a propaganda 

religiosa, o sectarismo espírita.  

Infelizmente temos a deplorar que embora a 

Inspetoria da Medicina venha cumprindo o seu 

dever, multando os curandeiros e os médiuns 

espíritas, ainda continuem o Centro Espírita 

Redentor e a Federação a ostentar uma força 

estranha contra o Regulamento Sanitário e contra 

o Código Penal; óbvio é, que aquele sem este não 

tem poderes para fazer cessar semelhante anomalia 

que, além do descrédito humilhante para as 

autoridades sanitárias, são fatores de mortalidade, e 
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isto o afirmamos sem receio de errar porque mais 

de um óbito temos verificado de crianças tratadas 

naquelas sementeiras da morte.
261

 

 

Sua postura combinava a persuasão com a conclamação ao 

aumento da repressão. No primeiro caso, Bonifácio Costa tratou de 

estabelecer uma associação entre o tratamento espírita e o aumento da 

mortalidade. No segundo, apesar de admitir a ação da Inspetoria, 

denunciou suas limitações ao permitir que tais instituições continuassem a 

funcionar.  

Portocarrero, por seu lado, afirmou que o espiritismo  

 

… /é/ a forma mais perigosa do curandeirismo, 

porque explora o sentimentalismo, interfere na 

religiosidade dos indivíduos e tudo isso lançando 

mão do maravilhoso, do desconhecido, do 

misterioso, de que se revestem ainda os fenômenos 

chamados espíritas.
262

  

 

Como observamos em relação aos curandeiros, a estratégia 

encetada localizava-se, por um lado, na ordem da persuasão. Ou seja, cabia 

convencer a audiência, a opinião pública e o Estado de que a prática de 

cura espírita era a forma mais perigosa do curandeirismo ou a mais 

perigosa e pertinaz charlatanice e que, além disso, promovia a 

mortalidade.  

À busca da persuasão, da construção de uma imagem negativa e 

perigosa, seguia-se a denúncia, a delação.  

As palavras de Portocarrero traduzem esta intenção, materializam 

este gesto: 
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 Bonifácio Costa. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 

245. Cf. nota 4. 
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 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 372. Cf. 

nota 4. 

Em verdade, ainda não atinamos por que razão pode a 

Saúde Pública dar volta a um „Centro Espírita Redentor‟ 

com sede à rua Jorge Rudge, onde se acha instalado um 

Hospital para cura de loucos ... perdão, de „obcecados‟, 

que tal é o termo técnico lá deles. 

Esse Centro Espírita edita um livro intitulado 

„Espiritismo Racional Científico‟ (excusez du peu), 

onde, além de outras baboseiras, vem exposto um 

método de cura composto de encerramento em quartos 

fortes, prisão numa cadeira, castigos corporais, e camisa 

de força: é tratamento dos „possessos‟ da Idade Média. 

Tudo isso é narrado com objurgatórias aos padres e aos 

médicos.  

Mas esse centro não é o único: outras agremiações 

espíritas se encarregam de uma beneficência a seu modo, 

fazendo medicina por meio de seus médiuns.
263

 

 

Tanto Bonifácio Costa quanto Portocarrero denunciam a existência 

do Centro Redentor. As palavras de ambos revelam a intenção de 

conclamar as forças policiais a atitudes mais enérgicas e menos coniventes 

com o que se presenciava: sementeira da morte e violentos métodos 

medievais foram alguns dos argumentos levantados para convencer os 

pares que a falta de energia do Estado não poderia continuar a favorecer os 

espíritas.  

Por que razão os dois relatores mencionaram especificamente o 

Centro Espírita Redentor? Uma análise dos dados de que dispomos sobre o 

atendimento dos Serviços de Assistência feita por médiuns desta 

instituição pode nos ajudar a responder esta questão. Em 1912, o volume 

de serviços prestados pela Sociedade Espírita Redentor, fundada no ano 

anterior, era o seguinte:  

 

CENTRO ESPÍRITA  MÉDICO  OUTROS  % 
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 Idem, págs. 371-372. 
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Sociedade Espírita Redentor – Vila Isabel  2.000 – 100 

Ou seja, um ano após sua fundação, esta sociedade, localizada no 

nobre bairro de Vila Isabel, voltava-se exclusivamente para os 

atendimentos de cura espírita. A ameaça sobre o domínio do mercado de 

serviços de saúde nos parece bastante evidente. Daí, a proposta de 

Portocarrero, simples, curta e objetiva: “Que se proíba o exercício da 

medicina pelos Centros Espíritas”
264

.  

Mais do que coibir, que fossem sumariamente extintos! Este era o 

apelo, incisivo e radical, dos dois jovens médicos, recém-formados, 

estranhos à capital da República, que se ocupavam deste tipo de 

problemática. 

   

Dois comentários merecem ser feitos sobre a postura dos relatores 

em relação à existência do curandeirismo e do espiritismo como práticas 

de cura concorrentes com a médica. 

Paul Starr (1982) enfatiza em sua obra a importância das 

estratégias empreendidas por médicos norte-americanos visando à 

consolidação do que denominou “autoridade cultural”: por meio de 

métodos persuasivos, a clientela foi convencida de que apenas o médico 

tinha condições e capacitação técnica para o exercício da atividade de cura. 

No caso que acabamos de analisar, a valorização e a qualificação 

do trabalho médico ocorreu de forma simultânea e combinada ao processo 

de depreciação e desvalorização tanto de curandeiros e espíritas quanto dos 

clientes que utilizavam estes serviços. Configurou-se o seguinte quadro: 

 

E S T R A T É G I A S  D E  D E S Q U A L I F I C A Ç Ã O  

Relator   Espiritismo  Curandeirismo 

Bonifácio Costa   a mais perigosa e pertinaz 

charlatanice  

 fator de mortalidade 

 

Pereira Viana  aumenta mortalidade 
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 Portocarrero. Liberdade Profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 373. Cf. 

nota 4. 

 

As iniciativas persuasivas estiveram quase sempre associadas à 

reivindicação de intervenção coercitiva. A combinação das duas estratégias 

parece ter dado o tom da posição dos relatores quanto aos curandeiros e 

espíritas que concorriam com eles no mercado de serviços e de prestígio. 

 

ESTRATÉGIAS DE COERÇÃO ÀS PRÁTICAS 

CONCORRENTES  

RELATOR  ESPIRITISMO CURANDEIRISMO 

Bonifácio Costa   Incrementar os meios para o 

embate e aplicar 

estritamente o Código Penal 

Pereira Viana  Denúncia e combate a todas 

as suas modalidades 

Portocarrero Extinção  

 

Cabe lembrar que Bonifácio Costa ocupava em 1922 a terceira 

secretaria da Sociedade de Medicina e Cirurgia e da comissão executiva 

que dirigiu o evento. Sua palavra nos parece autorizada.  

Um segundo comentário que nos parece pertinente relaciona-se à 

forma com que os relatores se referem a estas outras racionalidades do 

universo da cura. 

Queiroz
265

 assinala que a concepção científica positivista, ao se 

impor durante os séculos XVIII e XIX na Europa, contrapôs-se aos 

princípios teológicos e metafísicos dominantes. A neutralidade e a 

objetividade foram alguns dos argumentos utilizados para justificar o 

primado da razão, tida como desinteressada. Inicialmente, a ciência 

positivista se fez revolucionária, na medida em que se contrapôs ao 

universo de valores feudais. Com o passar do tempo, tornou-se 

hegemônica dentro da ordem capitalista e imperialista que se implantava. 

A intervenção desbravadora que o neocolonialismo perpetrou no mundo 
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  Utilizaremos neste trecho, de forma livre, algumas referências obtidas na leitura do 

prefácio de Marcos S. Queiroz, in Luz (1996). 
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subdesenvolvido obteve sucesso, entre outras razões, graças à sua 

associação com a produção de conhecimentos científicos, formulados a 

partir de uma matriz positivista. Neste sentido, concordamos com Queiroz 

quando afirma: 

 

Aliada ao poder dominante, a medicina 

produziu uma implacável perseguição a todas as 

formas alternativas do pensamento, o que não 

impediu que, mesmo marginalizadas, muitas delas 

tivessem persistido ao longo do tempo. (...) 

Controlando a tudo e a todos, a razão positivista 

tornou-se arrogante. Através de sua racionalidade, 

todas as civilizações e culturas, assim como todos 

os conhecimentos e saberes, foram de uma forma 

ou de outra, posicionados em relação àquele que é 

considerado mais evoluído e com maior poder de 

penetração na realidade das coisas: o saber 

científico produzido pela civilização ocidental 

moderna. (Queiroz, in Luz, 1996:10-11) 

 

Assim, a racionalidade positivista tornou-se cada vez menos neutra 

e desinteressada, apesar de, formalmente, pretender manter estas 

características.  

Esta parece ter sido a estratégia dos relatores presentes ao 

Congresso dos Práticos, sobretudo em relação a curandeiros e espíritas, 

portadores de paradigmas distintos daquele protagonizado pela medicina 

alopática oficial. Um paradigma seria como um mapa, uma lente, que 

norteia e governa as perguntas e os procedimentos do cientista diante de 

seu objeto de conhecimento (Kuhn, 1972). No início do século XX, a 

medicina alopática oficial, no Brasil, não permitia que fossem discutidas 

as bases que estruturam seu paradigma científico. O método e a conduta 

poderiam ser avaliados, mas não suas bases conceituais. Mais que isso, sua 

arrogância impedia que outros paradigmas (como aqueles introduzidos 

pela cultura ameríndia e africana) tivessem condições de frutificar.  

Aqui parece estar a explicação para a volúpia bélica expressa nas 

palavras, intenções e gestos de alguns relatores quando se referiam às 

práticas de cura protagonizadas por curandeiros e espíritas.  
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CAPÍTULO III: Os Médicos e os Homeopatas 

 

Em 1926, como parte das atividades do Primeiro Congresso 

Brasileiro de Homeopatia, o primeiro secretário do evento – Emygdio 

Galhardo – apresentou uma tese intitulada “História da Homeopatia no 

Brasil” onde, em pouco mais de setecentas páginas, descreve fatos, dados e 

transcreve documentos oficiais significativos para a compreensão do 

processo de institucionalização da homeopatia no Brasil entre 1818 e 

1926
266

.  

Luz (1996) recupera informações obtidas na tese de Galhardo, 

publicada em 1928, introduz outros elementos e analisa a História da 

Homeopatia no Brasil, de 1840 até 1990. 

A Homeopatia, mais do que uma terapêutica alternativa ou 

especialidade médica, é vista pela autora como um sistema médico 

complexo, que inclui doutrina, semiologia, diagnose e terapêutica, 

alternativa e concorrente à medicina oficial, isto é, como uma 

racionalidade médica específica, portadora de um saber vitalista, que 

partilha da fisiologia e da anatomia da medicina moderna, de forma não 

mecanicista .  

A História da Homeopatia não foi, a seu ver, nem monolítica nem 

linear. As correntes internas que a integraram, procuraram institucionalizar 

a prática e o saber homeopático na sociedade brasileira.  

Durante os cento e cinqüenta anos de história, analisados por Luz 

(1996), os médicos alopatas em suas instituições científicas, acadêmicas e 

associativas, combinaram duas estratégias políticas para impedir a 

legitimação da homeopatia.  

Por um lado, procuraram bloquear as tentativas de oficialização do 

ensino homeopático, seja impedindo o reconhecimento do Instituto 

Hahnemanniano, seja negando a inclusão de disciplinas de homeopatia no 

ensino médico alopático oficial. Por outro lado, empreenderam todos os 

esforços para inibir o exercício da prática homeopática, através da criação 

e aplicação de leis e de medidas coercitivas concernentes. Com isto, 
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 Boa parte das informações que se seguem foram obtidas na obra de Galhardo (1928). 

pretendiam garantir o monopólio da prática de cura aos diplomados das 

Faculdades de Medicina. 

Ciente desta tendência mais geral, Luz (1996) divide a História da 

Homeopatia no Brasil em seis períodos. Apresentaremos, a seguir, de 

forma sumária, os três primeiros, preocupados, sobretudo, em conhecer 

como se organizava o sistema médico homeopático até 1922. Esperamos, 

com isso, obter subsídios que nos auxiliem a compreender as posições que 

os médicos alopatas, presentes no Congresso dos Práticos, apresentaram 

sobre a homeopatia. 

O primeiro período, denominado por Luz (1996) de período de 

implantação (1840/1859), inicia-se com a chegada de Benoît Mure, 

considerado fundador da homeopatia no Brasil, e culmina com a fundação 

do Instituto Hahnemanniano do Brasil (IHB) em 1859. Durante este 

período, os homeopatas provocaram polêmicas e embates verbais bastante 

agressivos na imprensa, nas escolas médicas e na Academia Nacional de 

Medicina, visando construir espaços na sociedade brasileira para a 

produção e reprodução de seu saber e prática. Durante este período, a 

homeopatia encontrou crescentes dificuldades para institucionalizar-se e 

legalizar-se. Paulatinamente, entretanto, obtém adeptos no seio da 

sociedade civil e legitima-se. 

No segundo período, denominado de expansão–resistência 

(1860/1882), iniciou-se a implementação prática da homeopatia em 

dispensários, enfermarias e consultórios, seja na Santa Casa de 

Misericórdia ou em hospitais de ordens religiosas ou militares. Além 

disso, consultórios gratuitos voltados para o atendimento da população 

pobre buscavam captar uma parcela significativa da clientela desassistida 

e, assim, legitimar a atenção homeopática. Por outro lado, cursos de 

formação, começavam a ser organizados nos diversos institutos que 

estavam sendo criados. Neste segundo período, o espiritismo substituiu o 

pensamento socialista cristão enquanto força ideológica predominante na 

homeopatia. A postura bélica que caracterizou os embates com os 

alopatas, no período anterior, foi substituída por uma atitude mais 

acadêmica e conciliatória. Esta modificação se justifica pela conversão de 

alguns alopatas, pertencentes às dinastias médicas, à homeopatia. Estes 
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integrantes de famílias de médicos buscaram introduzir as cadeiras 

homeopáticas na Faculdade de Medicina e não mais fundar uma Escola 

Homeopática. Com isso, pretendiam fazer da homeopatia uma ciência 

inserida na ordem médica, portadora, entretanto, de uma terapêutica e 

método particulares. A busca de legitimidade em meio à razão médica fez 

com que a homeopatia deixasse de postular a subversão completa da 

medicina. 

 

As divergências entre ortodoxos e ecléticos ou 

entre unicistas e pluralistas, presentes desde a fase 

de implantação da homeopatia, mantêm-se e 

firmam-se claramente como tendências 

antagônicas que atravessarão a história da 

homeopatia em nosso país. (Luz, 1996:32) 

 

Este período se encerra quando a Congregação da Faculdade de 

Medicina rejeita, em 1882, a inclusão de disciplinas homeopáticas na 

formação do médico.  

O terceiro período, denominado da resistência (1882/1900) foi 

caracterizado pelo cerco que as instituições médicas moveram contra a 

homeopatia. Os ataques vieram tanto da Academia Nacional de Medicina e 

das Faculdades, quanto das Ligas e da Diretoria Geral de Saúde Pública. 

As divergências internas e as resistências externas foram de tal ordem que 

o Instituto Hahnemanniano deixou de funcionar. A clínica homeopática 

continuou existindo nos consultórios, dispensários, enfermarias e hospitais 

e a vanguarda dos homeopatas manteve relativa produção de saber, apesar 

da Revolução Pasteuriana e da higiene pública sanitarista se encontrarem 

em pleno florescimento no Brasil. 

O quarto período, denominado de áureo (1900/1930) inicia-se com 

a reabertura do Instituto Hahnemanniano. No entanto, o que mais 

sobressaiu neste breve espaço de tempo foi a crescente institucionalização 

que o ensino e a prática homeopática obtiveram. A primeira Faculdade de 

Medicina Homeopática foi criada no Rio de Janeiro em 1912; quatro anos 

depois, foi fundado um hospital vinculado à faculdade. 

A criação da Faculdade Homeopática foi fruto das modificações 

implementadas pela “Lei Orgânica do Ensino Superior da República”, 

denominada Lei Rivadávia Corrêa, promulgada em abril de 1911
267

.  

Constam, nos dois primeiros artigos, as seguintes determinações:  

 

I – A instrução superior e fundamental, 

difundidas pelos institutos criados pela União não 

gozarão de privilégio de qualquer espécie. 

II – Os institutos, até agora subordinados ao 

Ministério do Interior, serão, de hora em diante, 

considerados corporações autônomas, tanto do 

ponto de vista didático como do administrativo. 

 

Esta Lei criava ainda um Conselho Superior de Ensino incumbido 

de estabelecer “as ligações necessárias e imprescindíveis no regimen de 

transição, que vai da oficialização completa do ensino, ora vigente, à sua 

total independência futura, entre a União e os estabelecimentos de 

ensino”
268

. Ela representa, a nosso ver, uma estratégia liberal clássica de 

gestão da coisa pública, na área da educação, própria da Primeira 

República. 

Motivado por esta determinação oficial, o Instituto 

Hahnemanniano, promulgou em março de 1912, o estatuto da Faculdade 

de Medicina Homeopática do Rio de Janeiro, no qual constam os critérios 

de admissão (prova escrita e oral de português, francês, inglês, geografia, 

história, aritmética e geometria), as disciplinas curriculares que seriam 

ministradas nos quatro anos de estudo, os exames orais e práticos durante a 

formação e a necessária tese para obtenção do diploma de Doutor em 

Medicina Homeopática. Ele assinalava ainda que cada tese teria que trazer 

“em último lugar 14 aforismos de Hahnemann em português”. Os critérios 

de acesso e os valores cobrados em taxas, matrícula e mensalidades, 
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revelam o caráter eminentemente elitista deste primeiro estabelecimento de 

formação superior homeopática.  

No quadro abaixo, baseado em informações obtidas na obra de 

Galhardo(1928), as diferentes taxas encontram-se associadas aos valores 

cobrados na Faculdade de Medicina Homeopática: 

 

T A X A S    V A L O R   

inscrição no concurso de admissão   60$000 

matrícula no 1º ano ( jóia)  50$000 

mensalidade   50$000 

obtenção de diploma   50$000 

exame de 2ª época   25$000 

readmissão   50$000 

 

A criação da Faculdade de Medicina Homeopática, ocorrida em 

março de 1912, não contou com o apoio de alguns membros do Instituto 

Hahnemanniano do Brasil que temiam que o preparo científico dos futuros 

médicos homeopatas não fosse do mesmo nível que o dos alunos da 

faculdade alopática. Por esta razão, em dezembro de 1912, foi proposta, e 

aceita, uma modificação nos estatutos da Faculdade Homeopática. Os 

exames para o ingresso tornaram-se ainda mais rígidos e o curso passou a 

ter a duração de seis anos.  

O objetivo dos médicos homeopatas era tornar o acesso e a 

permanência do estudante na Faculdade Hahnemanniana tão exigente, 

complexo e excludente quanto na instituição alopática oficial. Com isso, 

visavam obter o mesmo status e reconhecimento social. Além disso, 

pretendiam atrair médicos formados na medicina alopática, facilitando-

lhes a obtenção do diploma da Faculdade Hahnemanniana. Para tanto, 

deveriam prestar um exame contendo questões relacionadas com algumas 

disciplinas propriamente homeopáticas, como matéria médica, onde eram 

exigidos conhecimentos da “doutrina homeopática, pesquisas do similium 

e repertórios” (Galhardo, 1928:837). 

Inicialmente, o ensino prático de Anatomia e Clínicas era feito na 

Santa Casa de Misericórdia e no Hospital da Ordem Terceira do Carmo. 

Em 1915, o deputado Félix Pacheco conseguiu fazer aprovar, pelo 

Presidente Wenceslau Braz, um Decreto-Lei “concedendo, a título 

precário, um terreno ao Instituto Hahnemanniano do Brasil, para este 

fundar um hospital para o tratamento de indigentes”
269

, na rua Frei Caneca, 

compreendendo uma área de 6.107Km
2
. 

Em maio de 1916, foi inaugurado o Hospital Hahnemanniano. 

Segundo Galhardo (1928), as instalações deste hospital eram, inicialmente, 

modestas. Em novembro de 1922, foi ampliado com a inauguração do 

“Pavilhão Joaquim Murtinho”, com dois pavimentos. Para a sua 

construção, os homeopatas contaram com a doação de alguns empresários 

e homens públicos, entre os quais se destaca o Prefeito do Distrito Federal 

– Carlos Sampaio – que doou madeiras, pedras, telhas e tijolos retirados de 

prédios em demolição. Sobre a ampliação do hospital, narra Galhardo, no 

Congresso de 1926:  

 

Das modestas instalações iniciais, atingiu o 

Hospital as ótimas condições em que atualmente se 

encontra: 200 leitos distribuídos pelas enfermarias 

de clínica médica para homens e para mulheres; 

pediatria médica, pediatria cirúrgica, cirurgia para 

homens e para mulheres; ginecologia e 

maternidade. (Galhardo, 1928: 859) 

 

Segundo o mesmo autor, o Hospital Hahnemanniano teria prestado, 

de 1916 a 1926, assistência a mais de “600.000 indigentes no dispensário e 

internado mais de 7.000 que necessitavam de hospitalização” (Galhardo, 

1928: 859).  

O funcionamento da Faculdade e do Hospital foram elementos 

essenciais para fazer com que, em setembro de 1918, o Instituto 

Hahnemanniano fosse finalmente reconhecido como associação de 

utilidade pública
270

. O decreto de reconhecimento garantia legalmente o 
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monopólio da atividade homeopática, na farmácia ou na clínica, ao 

profissional habilitado pelo Instituto ou formado por esta Faculdade. 

Em 1915, o Governo da República havia promulgado o Decreto-

Lei n° 11.530, no qual reorganizava o ensino superior. Além de restringir a 

quantidade de instituições por unidade da Federação, fixava as condições 

para a existência e o funcionamento das instituições livres. Exigia que 

funcionassem regularmente há mais de cinco anos
271

 e fossem vistoriadas 

por um inspetor nomeado pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 

sem o que seus diplomas não seriam equiparados aos fornecidos pelas 

instituições oficiais nem registrados nas repartições federais. As exigências 

abrangiam desde a autonomia financeira da instituição a aspectos 

relacionados com a garantia da qualidade da formação do aluno, incluindo 

laboratórios e corpo docente concursado. Cabe salientar que o ensino 

superior não era gratuito em nenhuma instituição, fosse ela pública ou 

privada. Na próxima parte deste trabalho, examinaremos com mais vagar o 

conjunto de determinações legais que o ensino superior sofreu, de meados 

do século passado até o início deste século. Neste momento, cabe salientar 

que o Decreto de 1915, diferindo da Lei Rivadávia Corrêa, revela intenção 

pioneira de intervencionismo estatal sistematizado sobre as instituições de 

ensino superior existentes no país. 

Como afirmamos anteriormente, o Instituto Hahnemanniano estava 

em funcionamento desde 1912. Quatro anos depois, foi inaugurado um 

hospital junto a este instituto, o que elevou a qualificação de seus 

estudantes e ampliou as bases de legitimidade social desta terapêutica. Em 

1918, ocorreram simultaneamente o reconhecimento oficial de sua 

utilidade pública e a garantia do monopólio da atividade homeopática no 

mercado. 

Em 1919, o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, baseado no 

Decreto de 1915, nomeou Herculano Sílvio de Miranda para “fazer a 

fiscalização preliminar e verificar se a faculdade homeopática estava em 

condições de gozar dos favores da lei do ensino”. Segundo Galhardo 

(1928), um ano depois, este fiscal apresentou “um circunstanciado e bem 
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 Decreto-Lei n°11.530, artigos 11, 13 e 14. 

documentado relatório, mostrando que o ensino na Faculdade 

Hahnemanniana satisfazia, cabalmente, as exigências da lei”. Este parecer 

deveria ser avaliado pelo Conselho Superior de Ensino. Neste caso, o 

Conselho não concordou com o relatório do fiscal, e “resolveu negar a 

equiparação” (Galhardo, 1928: 914). Sobre o assunto, Galhardo (1928) 

transcreve o dito relatório fiscal, atas de reuniões do Conselho Superior de 

Ensino e do Instituto Hahnemanniano do Brasil e artigos publicados na 

imprensa leiga e homeopática da época nos quais a polêmica ficou 

registrada.  

Apesar das resistências do Conselho Superior de Ensino, o mesmo 

inspetor foi nomeado novamente, em agosto de 1920, por Epitácio Pessoa. 

Durante os de 1920 e 1921, o debate sobre os critérios para a equiparação 

da Faculdade Hahnemanniana com as oficiais se intensificou ainda mais. 

O curso de medicina homeopática já contava com um currículo que incluía 

algumas disciplinas alopáticas. Na Faculdade Homeopática, os professores 

eram titulados e reconhecidos, os laboratórios estavam equipados 

satisfatoriamente, o hospital, ainda em reformas, contribuía para a 

capacitação profissional. Embora sete dos doze integrantes presentes à 

reunião do Conselho Superior de Ensino, realizada no dia 16 de agosto de 

1921, tenham se manifestado contrariamente à equiparação, os homeopatas 

conseguiram obtê-la (Galhardo, 1928:948). 

Os homeopatas souberam jogar com as contradições legais e 

construíram um modelo acadêmica e politicamente aceito. Com idas e 

vindas, resistências e obstáculos e alguns contratempos, obtiveram sua 

vitória. Inicialmente, aproveitaram-se do liberalismo inerente à Lei 

Rivadávia Corrêa (1911), que permitia a criação de faculdades 

desvinculadas do poder central. A Faculdade Homeopática foi logo 

instituída, apesar das divergências internas, e começou a funcionar em 

1912. As exigências do Decreto de 1915 interferiram, mas não abalaram o 

processo de consolidação da homeopatia. No parlamento e entre a elite 

social, os homeopatas conseguiam cada vez mais adeptos. Ao mesmo 

tempo, as resistências alopáticas cresciam. Em 1916, foi inaugurado um 

hospital homeopático, junto à Faculdade, que contou com o apoio oficial 

desde a concessão do terreno até a construção dos pavimentos. O 
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reconhecimento do Instituto Hahnemanniano como associação de utilidade 

pública, em 1918, feito graças a meticulosa articulação política, coroou 

este processo de institucionalização. Pressão, negociação, concessão 

fizeram parte de uma outra arte que os médicos da direção do Instituto 

Hahnemanniano do Brasil souberam manobrar com maestria: a arte da 

política. A fiscalização de 1919 e o indeferimento da equiparação 

subsequente soaram-lhes como contraditórios. Eles fizeram uso desta 

contradição nos meios de comunicação e no Conselho Superior de Ensino 

para continuar a lutar. O esforço da elite médica homeopática, todo o 

tempo, foi no sentido de conceber uma Faculdade Homeopática em 

parâmetros e condições compatíveis com as observadas nas melhores 

faculdades alopáticas do país. Professores, currículo, laboratórios, hospital 

– tudo foi pensado e construído de forma a cumprir tanto as exigências 

legais quanto acadêmicas de capacitação profissional médica. Com isso, 

conseguiram dividir o Conselho Superior de Ensino, as opiniões, os 

humores, os rancores e vencer.  

Luz (1996) conclui e sintetiza o período áureo afirmando:  

 

(...) Sem sombra de dúvida, a atuação, tanto na 

Faculdade como no Hospital, contribuiu para o 

avanço da homeopatia no Brasil durante o 

chamado período áureo. Primeiro, por possibilitar, 

de forma legal e legítima, a reprodução do 

conhecimento defendido pelos homeopatas e a 

correlata formação de seus profissionais. Segundo, 

na própria ação destas instituições, precipuamente 

o Hospital, atuando na atenção médica à população 

necessitada, expandindo assim a clientela da 

homeopatia com a chancela do Estado.  

É neste sentido que se pode afirmar que em 

nenhum outro período até então, a homeopatia 

conheceu legitimação institucional e social como 

nesse Período Áureo. (Luz, 1996: 209).  

 

A divisão dos inimigos, razão da vitória institucional homeopática 

do período áureo, também foi observada entre os relatores do Congresso 

Nacional dos Práticos. Duas posições a respeito da homeopatia dividiram 

os relatores: descredenciamento e reconhecimento relutante.  

A primeira posição foi formulada por Bonifácio Costa, Pereira 

Vianna e Fernando Magalhães – presidente do Congresso dos Práticos. A 

segunda foi defendida por Portocarrero. Vejamos como estes atores, que 

apresentaram posições relativamente próximas em outras questões, 

divergiram quanto à análise da homeopatia. 

Bonifácio Costa assumiu seguinte postura: 

 

As medicinas absurdas, verdade seja dita, não se 

limitam às especialidades farmacêuticas, embora 

sejam estas as mais nocivas; pois, hoje, temos a 

homeopatia com ares de ciência, querendo avançar 

terreno na esfera das coisas sérias.
272

 

 

Existiam, na construção retórica de Bonifácio Costa, dois terrenos: 

o das coisas sérias e o das outras. Neste é que se localizavam os 

homeopatas. Ousados, queriam transpor a fronteira. Para tanto, 

procuravam adquirir ares de ciência por meio de vários recursos políticos, 

entre os quais se destaca a equiparação. Os esforços que o Instituto 

Hahnemanniano do Brasil empreendia para cumprir as mesmas exigências 

que pesavam sobre os tradicionais cursos alopáticos e tornar-se tão 

complexo quanto eles representavam uma ameaça para Bonifácio Costa. 

No seu entender, a homeopatia deveria ser mantida entre as medecinas 

absurdas, como o curandeirismo, o charlatanismo e o espiritismo. Ela não 

só não deveria merecer por parte dos médicos e da sociedade qualquer 

regalia como deveria receber do Estado o mesmo tratamento penal previsto 

para os curandeiros.  
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Pereira Vianna, igualmente, considerava a homeopatia destituída de 

estatuto científico. Sua estratégia consistiu em contrapor os princípios 

homeopáticos aos fundamentos da microbiologia, própria dos sucessos da 

Revolução Pasteuriana. Ele partiu do princípio de que a homeopatia foi 

criada por Hahnemann em “uma época de completo desconhecimento da 

microbiologia”. Utilizando-se de argumentos próprios ao modelo 

tecnicista, Pereira Vianna associava a prática médica à eficiência e 

precisão do diagnóstico e do tratamento. A teoria microbiana lhe parecia 

suficientemente consistente para derrubar o pilar de sustentação teórico da 

homeopatia. Ele afirma:  

 

Similia similibus curantur – tal é a sua divisa: – 

o semelhante é curado pelo semelhante ou por 

outras palavras: o mal pelo próprio mal.  

Baseados nessa teoria, aplicam o medicamento 

ao enfermo, com o fim pretensioso de produzir um 

mal semelhante, se bem que mais acentuado do 

que a própria doença, visando, por esse modo, 

neutralizá-la; segundo afirmam, conseguem esse 

desideratum empregando doses infinitesimais, que, 

em seu parecer, são suficientes para sua completa 

eficácia terapêutica. (...)  

Não podemos absolutamente concordar com tais 

idéias, visto como sabemos, de sobra, que o maior 

coeficiente mórbido é produzido por micróbios e, 

mais interessante, cada qual produzindo sua 

doença respectiva, o que a ingestão d‟um 

medicamento não produzirá.
 273

 

 

Com isso, procurava atingir a homeopatia unicista, que prescrevia 

uma única medicação para o indivíduo, independentemente do mal que 
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sofresse, valorizando, ao mesmo tempo a teoria microbiana em voga entre 

os alopatas. 

Cabe salientar, a este respeito, que um trabalho que estivesse 

voltado para a análise da controvérsia política e científica sobre a 

transmissão, a prevenção e a profilaxia de determinadas enfermidades 

encontraria nos anais do Congresso Nacional dos Práticos material 

empírico farto para investigação. A identificação das múltiplas 

possibilidades analíticas que este acervo documental contém serve para 

demonstrar sua vitalidade e, ao mesmo tempo, confirmam nossas opções 

conscientes de pesquisa. Estamos cônscios de que o trabalho poderia tomar 

outros rumos. Nisso, não haveria qualquer problema. O importante, a 

nosso ver, é estarmos conscientes dos caminhos que estamos trilhando e 

das opções que fazemos ao andar. 

Bonifácio Costa (32 anos de idade, 7 de formado) e Pereira Vianna 

(30 anos de idade, 7 de formado) vinham debatendo, reiteradamente, 

questões relacionadas com a delimitação do mercado de trabalho na área 

da saúde. Eles estavam preocupados, sobretudo, com a garantia do 

monopólio dos médicos nesta rede de serviços.  

Os dois relatores em questão foram nomeados pela comissão 

executiva do Congresso dos Práticos para apresentar o relatório oficial “O 

Charlatanismo Médico e as Medicinas Absurdas”. Nos debates que se 

seguiram à apresentação de seu relatório, Bonifácio Costa foi interpelado 

por Floriano de Lemos, que considerou a “crítica à homeopatia excessiva”. 

Imediatamente, da audiência, Pereira Vianna reage aos comentários de 

Floriano Lemos e “ataca vivamente a homeopatia”
274

. As polêmicas foram 

vivas numa arena que não era, como vimos anteriormente, nada pacífica. 

Diferindo das vezes anteriores, os dois jovens médicos não estavam 

sós neste momento. Contavam com o significativo apoio de Fernando 

Magalhães. O Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia, Membro 

da Academia Nacional de Medicina, Professor da Faculdade de Medicina, 

entre outros cargos de prestígio e poder na época, permanecia 
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inconformado com a equiparação obtida , enfim, pela instituição 

homeopática em 1921: 

 

(…) Não estamos presentemente dentro da 

desoficialização que a Reforma Rivadávia 

preparou, mas suportamos o tempo das 

equiparações distribuídas ao sabor das amizades e 

do compadrismo, contra a qual nada pode a lei 

escrita pelo órgão do Conselho Superior de Ensino, 

que, apesar do seu cuidado, vê seu julgamento 

invertido e adulterado ao sabor da ocasião e em 

benefício dos apaniguados. (...) 

Esta regulamentação da negativa, extravagante e 

única, dificultou o indeferimento dos pedidos de 

equiparação, dando em resultado o escandaloso 

caso de equiparação de uma escola de doutrinas 

contrárias, gozando das regalias da lei, apesar de, 

numa assembléia de doze membros do Conselho 

Superior de Ensino, ter tido sete votos 

contrários.
275

 

 

No início deste capítulo, nós nos referimos ao controvertido 

processo de equiparação da Faculdade Hahnemanniana. Recuperaremos, a 

seguir, alguns de seus momentos significativos para compreendermos as 

palavras de Fernando Magalhães.  

Em 1919, o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, havia 

nomeado o inspetor Herculano Sílvio de Miranda para verificar se a 

Faculdade Hahnemanniana se enquadrava nas exigências previstas na Lei 

de 1915. O Conselho Superior de Ensino recusou o relatório elaborado 

pelo fiscal, apesar de ele considerar que o Instituto satisfazia tais 

exigências. No ano seguinte, outro relatório foi elaborado pelo mesmo 
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 Fernando Magalhães ,A desoficialização do ensino é a causa da decadência 

profissional, in Actas, pág. 448. Cf. nota 4. 

inspetor, diretamente nomeado pelo Presidente Epitácio Pessoa, passando 

por cima da Lei de 1915, que dava esta competência ao Conselho Superior 

de Ensino
276

. Submetido a este, sete dos doze integrantes presentes à 

reunião deram parecer contrário, sugerindo que a equiparação não fosse 

homologada. Apesar disto, a equiparação do Instituto às instituições 

federais foi concedida, por instância superior ao Conselho. Esta resolução 

parece ter sido tomada pelo Presidente da República ou pelo Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, que detinham o poder de nomear a maioria 

dos integrantes deste Conselho
277

.  

Fernando Magalhães estava inconformado: havia ganho o jogo, 

mas perdido a partida! Como ele justificou esta derrota? Amizades e 

compadrismo teriam levado o Presidente da República ou o Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores a tomar uma atitude de reconhecimento a 

uma escola de doutrinas contrárias à medicina oficial. Sua revolta, 

possivelmente, seria amenizada, caso a equiparação, regida por critérios 

próximos ao compadrismo, favorecesse uma instituição alopática. A 

defesa da democracia, ou de instâncias legalmente estabelecidas para o 

exercício da cidadania, e a condenação aos métodos clientelistas e 

patrimonialistas não eram princípios consolidados no ideário político de 

Fernando Magalhães. Pelo contrário. Um dos exemplos que traduzem esta 

sua visão política pode ser identificado na abertura de seu pronunciamento, 

quando afirmou:  

 

O maior mal do século é a soberania dos 

medíocres. Fruto do regimen democrático e do 

sufrágio universal, a inferioridade dominante 

destrói todas as tradições e em troca inventa coisas 

inúteis. Tal substituição prejudicou o aspecto do 

mundo moderno.
278
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 Decreto-Lei n° 11.530, artigo 30, alínea a. 
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 Ibidem, art. 29. 
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 Fernando Magalhães. A desoficialização do ensino é a causa da decadência 
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Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 132 

Passados pouco mais de trinta anos do fim do voto censitário no 

Brasil, a universalização dos direitos políticos, ainda que excluísse 

mulheres e analfabetos, causava reações enérgicas e contundentes.  

O Presidente do Congresso Nacional dos Práticos proclama que o 

julgamento do Conselho Superior de Ensino foi “invertido e adulterado ao 

sabor da ocasião e em benefício dos apaniguados”. Denúncias vivas e 

retumbantes contra dois dos principais mandatários da Nação, que ele não 

cita nominalmente, apesar de o caso ser público, sobretudo entre os 

médicos.  

Suas palavras somam-se à visão que estamos procurando introduzir 

neste capítulo a respeito da liderança homeopática: longe de serem vítimas 

dos alopatas, mostraram-se, no “período áureo” assinalado por Luz (1996), 

donos de esmerada habilidade na arte de fazer política. Foram tão 

habilidosos que se articularam com os ministros e o presidente e ganharam 

a guerra, tendo perdido a batalha final dentro das normas vigentes. Eles 

também não pareciam muito afeitos às normas e procedimentos 

estabelecidos por lei. Assim, apesar de militarem no interior de uma 

“escola de doutrinas contrárias” à medicina oficial, conseguiram esta 

vitória considerada extravagante pelo presidente do evento. Os 

homeopatas percorreram, por duas vezes, os trâmites previstos em lei. 

Mesmo assim, não conseguiram a desejada equiparação. Como a lei não 

funcionara a seu favor, não encontraram outra saída senão aliarem-se aos 

mandatários maiores da nação, subvertendo as regras a seu favor. Atitude 

semelhante poderia ter sido tomada por Magalhães. Ele parece que não foi 

tão habilidoso politicamente.  

O que exacerbava ainda mais o inconformismo de Fernando 

Magalhães era o fato de os homeopatas terem conseguido estabelecer uma 

rede de relações políticas e pessoais que os favoreceu, saindo do gueto em 

que a ciência oficial gostaria de confiná-los. 

A segunda posição adotada pelos relatores diante dos homeopatas, 

a do reconhecimento relutante, mesclado de dúvida, partiu de Portocarrero. 

Cabe recuperar o posicionamento deste relator em relação às alteridades 

terapêuticas para compreendermos as razões que levaram Portocarrero a 

posicionar-se em campo distinto daquele ocupado por Bonifácio Costa e 

Pereira Vianna.  

Vejamos como estava organizado o campo até então. 

Quando foi o momento de condenar os anúncios médicos de curas 

não comprovadas pela ciência, Pereira Vianna e Bonifácio Costa somaram 

suas vozes à de Portocarrero, um guerreiro aguerrido que superou seus 

dois colegas: chamou de impotente a ação da Inspetoria de Fiscalização de 

Medicina a este respeito, sem se deixar inibir pela presença de seu diretor 

Theophilo Torres.  

Quando foi o caso dos oficiais de farmácia, Portocarrero pretendia 

delimitar seu campo de ação, valorizando o papel do farmacêutico, 

enquanto Bonifácio Costa pregava a simples extinção do “oficial de 

farmácia”. Uma primeira divergência foi localizada.  

Quando se tratou do hervanário, voltou a haver consenso entre 

Bonifácio Costa e Portocarrero: que se extinga esta classe!  

Em relação às enfermeiras-visitadoras e às parteiras diplomadas, os 

dois relatores voltaram a apresentar posições consoantes: denunciaram a 

invasão destas atividades em certos setores dominados exclusivamente por 

médicos. A enfermeiras deveriam ser apenas auxiliares dos médicos, e 

nada mais. A parteira deveria desaparecer.  

Em relação aos curandeiros, Pereira Vianna voltou a denunciar a 

existência desta práticas em lugares públicos, bem freqüentados e 

próximos à residência do Ministro do Interior e do Presidente da 

República.  

Quando foi o caso dos médiuns espíritas, manteve-se o consenso 

ideológico, voltado para a extinção dos centros espíritas.  

Nosso trabalho encaminhava-se para confirmar a tese de que os 

jovens forasteiros teriam uma vontade, ainda maior, de garantir para si o 

monopólio do mercado de serviços de saúde: para tanto, agiriam em grupo, 

consoantes. Ledo engano. O caso da homeopatia desmonta a lógica que 

vinha sendo construída, até então, neste trabalho. Vejamos o que 

Portocarrero afirma sobre os homeopatas:  
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“Onde, porém, mais facilmente se encontram os 

charlatães é entre os homeopatas.  

Divido os homeopatas em duas classes: à 

primeira pertencem os médicos homeopatas de 

inteligência superior à minha; esses, graças a 

argumentos que meu cérebro, por muito que se 

esforce, não abrange, conseguiram fazer da 

homeopatia um sistema terapêutico racional e com 

boa-fé inteira o praticam: eles são poucos, é bem 

ver; porque ao grau médio de inteligência pertence 

a maior soma dos médicos e estes, comigo entre 

eles, não atingiram ainda tamanha perfeição.  

À segunda classe pertencem os homeopatas, 

médicos ou não, de inteligência comum, igual ou 

inferior à minha; esses são charlatães. Os primeiros 

agem de boa-fé, porque a sua inteligência os 

colocou a ponto de entender e aceitar como boa a 

doutrina de Hahnemann; os demais agem de má-fé”
 

279
.  

 

Entre as conclusões que apresentou ao fim de seu relatório 

Portocarrero propõe: 

 

Que os médicos Homeopatas, no interesse de 

sua especialidade, se reúnam em Congresso para 

análise e divulgação da sua doutrina, ainda pouco 

compreendida da maior parte dos médicos do 

país.
280

  

 

Como vimos na descrição de Galhardo, esta reunião ocorreu quatro 

anos depois do encerramento do Congresso dos Práticos. O esforço de 
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 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 370. Cf nota 

10. 
280

 Idem, pág. 373.  

Portocarrero não foi nem bloquear as tentativas de oficialização do ensino 

homeopático nem inibir o exercício da prática homeopática. O 

reconhecimento à existência desta alteridade terapêutica estava associado à 

dúvida. Este psiquiatra, defensor da compartimentação do trabalho 

médico, queria reservar um lugar à homeopatia entre as especialidades 

médicas. A imagem que Portocarrero queria criar sobre a homeopatia 

corresponde assim a uma estratégia, presente em outros profissionais 

alopatas: encarcerar a homeopatia dentro do campo médico oficial, 

retirando-lhe seu sentido e significados mais complexos e eminentemente 

concorrentes com a racionalidade alopática dominante. 
 

Estratégias de desqualificação 

Com o intuito de desqualificar práticas de cura não aceitas ou 

reconhecidas pela medicina alopática oficial, muitas vezes encontramos 

nos Anais do Congresso dos Práticos a denominação charlatão. Esta 

expressão nos pareceu ter, pelo menos, dois sentidos diferentes. 

Algumas vezes, ela esteve associada à palavra diplomado. Neste 

caso o charlatão diplomado seria o médico legalmente habilitado mas que 

teria certas condutas, tidas por alguns relatores como eticamente 

incorretas. Entre estas condutas, encontra-se o fato de o médico exercer 

sua atividade em conluio com o farmacêutico, anunciar na imprensa leiga a 

cura de doenças não reconhecidas pela ciência oficial e não cumprir sua 

obrigação com a Saúde Pública, notificando-a que seu paciente era 

portador de uma das doenças infecto-contagiosas notificáveis. 

A mesma expressão – charlatão diplomado – foi utilizada para 

satisfazer interesses distintos. Por um lado, os médicos clínicos queriam a 

garantia do Estado para que a concorrência entre os pares se fizesse dentro 

de certos parâmetros predeterminados que salvaguardassem a lisura e a 

cientificidade do ato terapêutico. Por outro lado, os gestores do sistema de 

higiene estavam dispostos a fazer valer o Regulamento da Saúde Pública, 

promulgado em 1920, que forçava legalmente os clínicos a não preservar, 

no caso de algumas doenças infecto-contagiosas, o segredo médico. 

Assim, atingiam ponto central da relação médico–paciente e uma das 

dimensões da autonomia técnica do trabalho médico: o segredo médico. 
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Em ambos os casos, desqualificar uma conduta tida como incorreta ou 

ilegal foi uma das principais estratégias adotadas para convencer a 

audiência, a sociedade e o Estado da necessidade premente de novas 

normas que regulassem de maneira mais precisa o exercício do trabalho 

médico.  

Charlatão, sem maiores qualificativos, expressa muitas vezes, nas 

palavras dos relatores, todo aquele que exerce alguma atividade de cura 

sem ter freqüentado uma faculdade de medicina alopática oficial. Existem, 

neste caso, pelo menos quatro segmentos distintos que receberam o mesmo 

rótulo: charlatão vulgar, curandeiros, espíritas e homeopatas. No primeiro 

caso, incluem-se aqueles que haviam aprendido o ofício observando seus 

mestres médicos, como foi o caso do ex-criado de Sydenham. No segundo, 

incluem-se, sobretudo, as práticas terapêuticas de origem ameríndia e 

africana, radicadas em nosso país bem antes da chegada da medicina 

alopática. No terceiro caso, identificamos as práticas espíritas kardecistas, 

institucionalizadas desde o século XIX, que prestavam significativos 

serviços de assistência médica, atraindo expressiva clientela. Finalmente, a 

homeopatia que, apesar de dividir opiniões, sofreu o mesmo processo de 

desqualificação. Portocarrero pretendia colocá-la sob sua guarda. A 

homeopatia transformar-se-ia em especialidade médica, submetida às 

mesmas determinações e à mesma lógica alopática. 

Todas concorriam com o médico no mercado de prestígio e poder. 

A estratégia da medicina alopática, institucionalmente dominante, foi, em 

geral, a mesma: utilizar o rótulo charlatão para desqualificar 

discursivamente e estigmatizar politicamente toda e qualquer prática de 

cura divergente. Assim, buscavam ao mesmo tempo obter um consenso 

entre os integrantes do corpo profissional, persuadir a clientela a afastar-se 

destas práticas, tidas como responsáveis pela elevação dos índices de 

mortalidade e incitar o Estado, em todas as suas instâncias, a implementar 

as medidas previstas e até as não previstas na lei.  

Luz (1996) afirma em seu trabalho sobre a história da prática 

homeopática no Brasil o seguinte:  

 Mas dados da pesquisa evidenciam, desde o 

primeiro período de análise, que tanto a defesa de 

interesses corporativos como a competição pela 

clientela, pelo poder junto ao Estado e pelo 

monopólio do mercado de trabalho da cura são 

elementos decisivos na guerra que os médicos 

movem historicamente contra todo o sistema de 

cura alternativo, seja ele acadêmico, tradicional ou 

popular, que emerge na cultura brasileira. (Luz, 

1996:35) 

 

As conclusões desta parte do trabalho associam-se às introduzidas 

por Luz (1996), sobretudo quando afirma que o tratamento uniforme – a 

denominação charlatanismo, para tantas e tão variadas práticas de cura – 

visa a qualificá-las de “inválidas no nível científico e inaceitáveis no nível 

ético, devendo ser objeto de eliminação da legalidade 

institucional”(Luz,1996: 35).  

Esta estratégia de desqualificação não foi, entretanto, um 

patrimônio da medicina alopática, que se tornou dominante no mercado 

dos serviços de cura no mundo ocidental neste século, graças, em parte, ao 

sucesso que obteve com iniciativas desta ordem. Mais uma vez, 

concordamos com Luz (1996), quando afirma:  

 

As estratégias de desqualificação baseadas em 

argumentação de ineficácia prática, incoerência 

lógica, empirismo ou inveracidade, são comuns ao 

conjunto das ciências, quando se trata de combater 

doutrinas e práticas tradicionais, populares, ou 

academicamente dissidentes, seja nas disciplinas 

básicas, seja nas aplicadas, seja nas naturais, seja 

nas humanas.(Luz, 1996:36)  

 

No caso do Congresso Nacional dos Práticos, este ímpeto 

discricionário em relação às alteridades terapêuticas transformou a palavra 

de Pereira Vianna em gesto. A moção por ele apresentada traduz sua 

intenção, materializa um gesto. Ele propõe: “O Congresso Nacional dos 
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Práticos opina pela organização imediata, nos moldes sindicalistas, com o 

fim de facilitar a denúncia e o combate ao charlatanismo em todas as suas 

modalidades”
281

 .  

Na verdade, durante a realização daquele evento foram propostas 

várias modalidades de organização de interesses para a categoria. A do 

sindicato foi proposta por Pereira Vianna, Felício Torres e Oscar Silva 

Araújo – orador oficial do evento. A da “Associação Médica Brasileira de 

Beneficência” também foi apresentada. A que obteve apoio unânime dos 

congressistas foi a moção que postulava pela criação da “Associação 

Médica Brasileira”, defendida por Theophilo de Almeida Torres. Esta 

associação seria uma confederação que reuniria todas as sociedades 

médica do país. Guardadas a autonomia administrativa e a liberdade de 

opinião, cada associação deveria submeter-se às decisões tomadas pelo 

conjunto de entidades que constituiriam a “Associação Médica Brasileira”. 

A Saúde Pública, a Assistência, a Deontologia e o Ensino Médico foram 

alguns pontos definidos para as pautas de debates das associações 

participantes. Além disso, a “Associação Médica Brasileira” deveria 

organizar um serviço de assistência e auxílio ao médico pobre. 

Independente das divergências de forma organizacional, a elite médica 

mostrava-se preocupada em criar uma instância que representasse 

formalmente a categoria junto ao Estado e que fosse capaz de mobilizá-la a 

ponto de levá-la a pressionar as instâncias de decisão política. De qualquer 

maneira, sob qualquer forma, os médicos reunidos naquele evento 

pretendiam organizar-se em associação para formar opinião consensual da 

corporação, encaminhando-a às instâncias de decisão e à opinião pública. 

O combate ao charlatanismo integrava a pauta de lutas a serem 

empreendidas em futuro próximo. 
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QUINTA PARTE 

OS MÉDICOS E O ESTADO 

 

CAPÍTULO I : O Estado na Formação Profissional Médica 

 

Como informamos na apresentação deste trabalho, este capítulo 

será dividido em dois momentos. No primeiro, analisaremos alguns 

Decretos-Leis que incidiram sobre o ensino superior, desde meados do 

século passado até 1922. Nossa preocupação será a de recuperar o papel 

que cada determinação legal remetia ao Estado enquanto força reguladora 

do ingresso e permanência do cidadão no ensino superior. Em um segundo 

momento, acompanharemos o posicionamento assumido pelos relatores a 

respeito da legislação que vigorava em 1922. 

Durante todo o século XIX, predominou, no Brasil, o denominado 

Ensino Livre. Assim, apesar de existirem duas faculdades de medicina 

oficiais, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, os estudantes poderiam 

freqüentar cursos particulares ou livres.  

Dois decretos, promulgados no século XIX instituíam, com 

algumas variações, o Ensino Livre. Seu texto era o seguinte: 

 

Decreto-Lei de 1832 Decreto-Lei n° 1.387 – 1854 

 Art. 33 – “O ensino da medicina 

fica livre: qualquer pessoa, 

nacional ou estrangeira, poderá 

estabelecer cursos particulares 

sobre os diversos ramos das 

ciências médicas e lecionará à sua 

vontade, sem oposição alguma da 

parte das faculdades” 

Art. 9 – “O Governo 

instituirá escolas práticas, 

como e quando julgar 

conveniente, sobre 

proposta de Congregações, 

precedendo porém sempre 

autorização legislativa”. 

 

A idéia predominante era que a formação do médico seria 

essencialmente fruto da experiência concreta em laboratórios, consultórios 

e mesas de cirurgia. O conhecimento seria adquirido, fundamentalmente, 

com a prática. O ideário liberal, próprio do século XIX, encontrava, nesta 

visão sobre a formação profissional, campo fértil para prosperar.  

A lei de 1832 previa para o ingresso nos cursos a idade mínima de 

16 anos e a realização de exames preparatórios onde o candidato deveria 

“saber latim, qualquer das duas línguas, francesa ou inglesa, filosofia 

racional e moral, aritmética e geometria”
282

. Em 1854, os dois idiomas 

estrangeiros tornaram-se obrigatórios e foram incluídos exames de 

“História, Geografia e Álgebra, até equações do 1º Grau”
283

. Nos dois 

casos, estava previsto o pagamento de taxas para matrícula, realização de 

exames, utilização de bibliotecas e inscrição em disciplinas e demais 

propinas 
284

. 

O caráter escravista que caracterizava a sociedade brasileira de 

então, apenas os filhos dos grandes proprietários de terra e escravos ou os 

descendentes de comerciantes do meio urbano teriam condições 

financeiras e capital cultural para se habilitar ao ingresso em um curso 

superior que requeria exames preparatórios desta natureza e taxas para o 

ingresso e a freqüência na instituição.  

Segundo a determinação de 1832, ao final de cada um dos seis anos 

letivos, os alunos deveriam prestar “exames, feitos à cabeceira dos 

doentes”
285

. Em 1854, foram estabelecidas as “sabatinas em cada aula, 

quando o respectivo Lente designar, contanto porém que haja ao menos 

uma por mês”
286

. Em ambos os casos, não havia qualquer definição sobre 

como deveria ser feita esta avaliação.  

Estes são alguns exemplos de como o caráter prático da formação 

profissional encontrou, na ideologia liberal predominante no século XIX, 

campo favorável para prosperar. O Estado praticamente não exercia 

qualquer controle sobre o acesso ao curso superior e a capacitação 

profissional dos médicos durante o regime imperial.  
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Como mencionamos acima, a autorização legislativa representava, 

a partir de 1854, o único limite à abertura de faculdades de medicina. Os 

critérios de aprovação ou reprovação do futuro profissional não eram 

suficientemente definidos. Este elemento permitia que os médicos se 

habilitassem sob diferentes modalidades de exame de qualificação. O 

número de alunos que nelas ingressassem não era, tampouco, objeto de 

qualquer limitação. Deduz-se que predominava a lei do mercado: o 

profissional formado nestas condições que conseguisse, por sua 

competência e poder de persuasão, convencer pacientes de suas 

qualidades, teria condições de formar uma rede de clientes e assim firmar-

se no mercado de serviços de assistência médica. O Estado, de cunho 

liberal, permitia oficialmente que novos cursos começassem a funcionar, 

habilitando profissionais através de controles extremamente flexíveis. A 

obrigatoriedade do diploma consta da determinação de 1832:  

 

Sem o título conferido ou aprovado pelas ditas 

Faculdades /de Medicina do Rio de Janeiro e da 

Bahia/ ninguém poderá curar, ter botica ou 

partejar, enquanto disposições que regulem o 

exercício da medicina não providenciarem a este 

respeito.
287

 

 

 Este dispositivo legal não consta do Decreto de 1854. Por outro 

lado, a liberdade do ensino – sem oposição alguma –, que consta do 

primeiro decreto, é substituída pela necessária autorização legislativa, 

presente no segundo. O controle estatal discreto, presente de forma distinta 

nestes dois decretos, não esconde o cunho fortemente liberal que os 

caracteriza. 

Em 1879, foi feita uma reforma do ensino primário e secundário no 

município da Corte e do superior em todo o Império, que assume uma 

tendência ligeiramente mais liberal que a presente nas duas determinações 

mencionadas anteriormente:  
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 Decreto-Lei de 1832, art. 13.  

É completamente livre o ensino (...) superior em 

todo o Império salvo a inspeção necessária para 

garantir as condições de moralidade e higiene.
288

 

É permitida a associação de particulares para a 

fundação de cursos onde se ensinem as matérias 

que constituem o programa de qualquer curso 

oficial de ensino superior. O Governo não intervirá 

na organização dessas associações.
289

 

 

O ensino superior era considerado completamente livre mas existia, 

ao mesmo tempo, a possibilidade de uma inspeção para garantir as 

condições de moralidade e higiene: contradição própria de um Estado 

liberal que guardava algumas preocupações com a qualidade da formação 

de pessoal de nível superior.  

Sobre os “cursos livres”, o mesmo decreto de 1879 estatuía:  

 

Às instituições deste gênero que, funcionando 

por espaço de 7 anos consecutivos, provarem que 

pelo menos 40 alunos seus obtiveram o grau 

acadêmico do curso oficial correspondente, poderá 

o Governo conceder o título de Faculdade Livre 

com todos os privilégios e garantias de que gozar a 

Faculdade ou Escola Oficial.
290

 

 

Segundo estas determinações, não haveria qualquer controle em 

relação ao oferecimento de profissionais de nível superior ao mercado de 

serviços. Prevalecia a mentalidade de formação profissional calcada na 

experiência prática e o ideário liberal onde a concorrência no mercado 

determina quem é o melhor profissional. Os atores envolvidos criariam os 

próprios meios para disputar e conquistar fatias no mercado, sem qualquer 

tipo de proteção ou intermediação externa. 

                                                           
288

 Decreto-Lei n° 7.247 de 1879, art. 1.  
289

 Idem, art. 21.  
290

 Decreto-Lei n° 7.247 de 1879, art. 21, § 1°.  
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Os critérios para o reconhecimento oficial das instituições livres, 

formadoras de médicos eram, assim, irrisórios. O liberalismo parecia ficar 

mais explícito no Decreto de 1879: para ingressar na Faculdade o aluno 

deveria “prestar exame de qualquer número de matérias”. Durante o curso 

“não /seriam/ marcadas faltas aos alunos nem /seriam/ eles chamados a 

lições e sabatinas”
291

 . 

O mesmo Decreto previa, entretanto, exames orais e escritos. 

Admitia, ainda, que “/o/ indivíduo julgado não habilitado em qualquer 

matéria (...) /poderia/ prestar novo exame e na época própria seguinte, 

repeti-lo quantas vezes /quisesse/”
292

.  

Currículo mínimo, titulação dos professores, condições materiais 

de ensino como laboratórios ou hospitais: nenhum destes itens consta desta 

legislação. O controle público sobre a formação profissional, até então 

tênue, praticamente desaparecia com esta formulação. O Estado deixava 

formalmente de se responsabilizar pela qualidade da formação que o futuro 

profissional receberia. 

O Decreto de 1881, que regulamenta especificamente as faculdades 

de medicina, mantém o mesmo espírito das leis anteriores. A única 

diferença se manifesta com a introdução de um currículo constituído por 

sete séries, contendo, cada qual, três disciplinas
293

. O aluno freqüentaria o 

curso livre ou o oficial da maneira que quisesse: não há qualquer menção a 

exame preparatório para o ingresso, a limitação do número de vagas, nem 

a controle de freqüência. Em fevereiro e outubro, o estudante poderia fazer 

os exames para cada uma das séries. Sendo aprovado, poderia “requerer 

imediatamente inscrição de exame da série seguinte e passar pelas provas 

respectivas, pagando a taxa imposta”
294

. As provas previstas eram a 

prática, a escrita e a oral, nesta ordem. Ser aprovado na primeira 

modalidade de avaliação constituía um pré-requisito para a realização da 

                                                           
291

 Idem, art. 20, § 1° e 2º.  
292

 Idem, art. 20 § 7°.  
293

Decreto-Lei n.º 8.025 de 1881, art. 34.  
294

 Idem, art. 30. 

seguinte. Vários artigos estabeleciam disposições específicas para cada 

tipo de prova
295

.  

Uma análise superficial do conjunto de artigos que normatizam 

estas avaliações nos permite identificar uma contradição: o tom de rigor 

acadêmico e lisura moral, com a nomeação de examinadores e o sorteio de 

pontos no momento do exame
296

, contrastava com a facilitação dos 

exames repetidos ao arbítrio do aluno até que fosse julgado habilitado.  

A legislação de 1881 apresenta uma preocupação com a qualidade 

do profissional que se habilitava ao mercado, na medida em que instituía a 

ordem em que ele deveria se submeter aos exames. As exigências que 

integravam esta modalidade de avaliação podem representar uma via 

indireta de controle do oferecimento da mão-de-obra, na medida em que o 

aluno teria que dominar amplamente cada disciplina para obter aprovação 

na série de exames previstos. Apesar destas características, cabe ressaltar 

que predominava, no Decreto de 1881, o espírito liberal do Estado com 

relação à formação do médico. 

A Proclamação da República e as alterações legislativas que a ela 

se seguiram expressam uma transição do perfil liberal que predominou no 

modelo de relação entre o Estado e a formação profissional de nível 

superior no Brasil durante todo o Regime Imperial. Esta transição se revela 

na preservação  das instituições livres às oficiais. 

Por um lado, este Decreto-Lei permitia que qualquer indivíduo ou 

associação particular fundasse cursos superiores
297

 , sujeitos à inspeção 

feita por delegado nomeado pelo Governo Federal
298

. Além disso, a 

autonomia administrativa de cada instituição (data do início e do fim do 

ano letivo, o horário das aulas, controle ou não da freqüência de alunos) 

estava formalmente garantida
299

. 

Por outro lado, duas modalidades de restrições pareciam limitar 

esta liberdade: uma afetava os procedimentos didáticos (avaliação e 

                                                           
295

 Idem, capítulo V art. 38 a 84.  
296

 Idem, capítulo V art. 42 e 47. 
297

 Decreto-Lei n° 1.159 de 1892, art. 310. 
298

 Idem, art. 309.  
299

 Ibidem, Capítulo XIII.  
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exames) e de conteúdo programático de disciplinas; outra tornava ainda 

mais rígidos os critérios de acesso ao ensino superior.  

No primeiro caso, os estados federados que instituíssem cursos 

livres deveriam manter as matrículas, os exames e os cursos em condições 

idênticas à existentes nos estabelecimento federais. Cada escola livre teria 

que ensinar “pelo menos todas as matérias que /constituíssem/ o programa 

do estabelecimento federal”
300

. 

Em relação ao acesso ao curso superior, livre ou federal, o Decreto 

n°1159 de 1892 determinava o seguinte: 

 

 (...) No curso geral de medicina (...) ninguém 

será admitido à matrícula sem que exiba 

certificado de estudos secundários de acordo com 

os artigos 38 e 39 do Decreto n° 981 de 8 de 

novembro de 1890.
301

 

 

 Tratava-se do “Regulamento da Instrução Primária e Secundária 

do Distrito Federal”, promulgado em 1890. Ele afirmava, entre outras 

coisas, que a matrícula de todo estudante em qualquer dos cursos 

superiores deveria ser precedida da aprovação no “exame de madureza”
302

. 

Desta avaliação constavam, segundo o regulamento de 1890, as seguintes 

provas escritas e orais de cada uma das seguintes seções:  

 

Línguas vivas, especialmente língua portuguesa 

e literatura nacional; Línguas mortas; Matemática e 

astronomia; Ciências Físicas e suas aplicações: 

meteorologia e geologia; Biologia, zoologia e 

botânica; Sociologia e moral, noções de economia 

política e direito pátrio; Geografia e história 

universal, especialmente do Brasil. 
303

 

                                                           
300

 Idem, art. 313. 
301

 Idem, art. 181.  
302

 Decreto-Lei n° 981 de 1890, art. 38. 
303

 Idem, art. 36.  

 

A comparação entre os critérios de acesso que passaram a vigorar 

com o advento do regime republicano e as fórmulas existentes, pode nos 

ser útil neste momento.  

Baseados nos dados presentes na legislação analisada 

anteriormente, podemos concluir que, além da idade mínima de 16 anos e 

do pagamento das taxas, a maneira de ingressar no ensino superior 

modificou-se ao longo do tempo, compondo o seguinte quadro: 

 

CRITÉRIOS DE ACESSO AO NÍVEL UNIVERSITÁRIO  

1832 1854 1879 1881 

Decreto-Lei 

de 3/10 

Decreto-Lei n° 

1.387  

Decreto-Lei n° 

7247 

Decreto-Lei n° 

8025 

Art. 22:  

saber latim, 

inglês ou 

francês, 

filosofia ra-

cional e 

moral, 

aritmética e 

geometria 

Art. 82:  

saber latim, 

inglês francês, 

filosofia ra-

cional e moral, 

aritmética e 

álgebra 

Art. 20, 1°§:  

exame de 

qualquer 

número de 

matérias 

Art. 10:  

dirigir ao 

diretor um 

requerimento 

em que seja 

indicado o 

curso que 

deseja 

freqüentar 

 

Nos dois primeiros exemplos, havia determinação formal de 

disciplinas para os exames preparatórios; nos seguintes, não. No último 

decreto imperial, bastava um requerimento, sem qualquer aferição de 

conhecimentos prévios.  

Os exames de madureza, introduzidos em 1892, substituíram em 

rigor e exigências os exames por séries de disciplinas normatizados em 

1881.  

Com estas duas características, o Estado esboçava alguma 

preocupação com a padronização da capacitação profissional e com o 

controle do acesso do estudante ao nível superior. Ainda que dúbias ou 

tênues, iniciativas desta ordem expressam uma vontade intervencionista 
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latente, mesmo que não plenamente concretizada. A elitização crescente 

convivia, aparentemente em harmonia, com a face liberal, no conjunto de 

estratégias estatais destinadas à regulação do ensino superior e à formação 

de mão-de-obra profissional, sobretudo a médica, sob a égide republicana. 

Obedecendo a estes critérios, a terceira Faculdade de Medicina do 

país – a de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul – foi formalmente 

reconhecida em 1898. 

O PROJETO AZEVEDO SODRÉ (1903) – UM ESFORÇO INTERVENCIONISTA 

Em relação à tendência liberal predominante nos decretos que 

normatizaram o ingresso, a permanência na faculdade e a criação de 

instituições livres, o Projeto de Lei n° 157, apresentado pelo deputado 

Satyro Dias em 1903, representa um esforço intervencionista do Estado na 

formação de mão-de-obra de nível superior no Brasil.  

De autoria do médico Azevedo Sodré, professor catedrático da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o projeto propunha o seguinte:  

 

Ficam instituídas no Brasil quatro 

Universidades, com sede nas cidades do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Bahia e Recife, gozando cada 

uma delas de personalidade jurídica e de 

autonomia didática, administrativa e disciplinar, 

sob a vigilância do Estado.  

O Estado exercerá esta vigilância sobre a 

Universidade por intermédio do Reitor, nomeado 

pelo Presidente da República. Igual vigilância 

exercerá o Estado sobre cada Faculdade, 

dependente da Universidade, por intermédio de 

comissários especiais designados pelo Ministro da 

Justiça.
 304

  

Para as preocupações que regem este capítulo, o preceito mais 

relevante que este projeto de lei procurava instituir era, entretanto, o 

seguinte:  

                                                           
304

 Projeto de 1903, art. 1°. 

As Faculdades e Escolas de ensino superior 

fundadas por iniciativa particular ou pelos 

governos estaduais, (....) funcionarão livremente 

sem fiscalização por parte do Governo Federal. 

Ser-lhes-ão mantidos os privilégios de que gozam 

com respeito à concessão de títulos e diplomas os 

quais, no entretanto, só darão direito ao exercício 

profissional após aprovação em exame de estado 

(grifo nosso) feito perante uma das Universidades 

federais.
305

  

 

A liberdade e autonomia reivindicada pelos defensores das escolas 

livres estava preservada, mas não da maneira irrestrita que predominava 

até então. O exame de estado representava uma forma de controle direto 

sobre a liberalidade reinante.  

O procedimento previsto era o seguinte: o reitor de cada 

universidade federal designaria os cinco membros integrantes da banca 

examinadora do exame de estado
306

 para cada faculdade. Deste modo, as 

quatro universidades com perfil acadêmico suficientemente reconhecido 

pelo Governo Federal passariam a ter o poder de argüir, examinar, aprovar 

ou reprovar todos os recém-formados em instituições livres, particulares 

ou estaduais que desejassem possuir os diplomas de “bacharel em letras, 

de bacharel em ciências jurídicas e sociais, de bacharel em ciências físicas 

e naturais, de engenheiro civil, de engenharia industrial, de engenheiro 

agrônomo, de agrimensor, de doutor em medicina, de cirurgião-dentista e 

de farmacêutico”
307

 e assim poder exercer legalmente qualquer destas 

atividades. 

O mesmo projeto afirmava que:  

 

Ninguém poderá exercer no Brasil as profissões 

de médico, engenheiro, advogado, farmacêutico, 

                                                           
305

 Projeto de 1903, art. 7, § 8. 
306

 Idem, art. 7, § 2°. 
307

 Idem, art. 6.  
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magistrado, dentista, agrimensor, parteira, 

veterinário sem ter habilitações provadas perante 

uma das Universidades federais.
308

 

 

Para o integrante do corpo profissional, este modelo oferecia 

mecanismos formais de controle da qualidade e da quantidade de mão-de-

obra de nível superior que seria oferecida no mercado de trabalho. Com 

este modelo, estariam sendo instituídos meios de preservar o prestígio 

desta atividade junto aos clientes e à sociedade. 

Como observamos acima, a intenção do Projeto Sodré era que o 

indivíduo fosse livre para estudar em qualquer instituição. Para o exercício 

oficial da atividade, ele deveria ter habilitações provadas perante uma das 

Universidades Federais. Desta forma, as instituições livres, particulares ou 

estaduais deveriam formar profissionais que dominassem conteúdos 

científicos e práticos compatíveis com os adquiridos nas quatro 

universidades. Estas tornar-se-iam a referência para as demais e se 

responsabilizariam pela aferição da capacitação profissional de todos os 

cidadãos que atingissem este nível de instrução. 

O esforço de controle do Estado sobre o oferecimento de mão-de-

obra não cessava aí. O mesmo projeto determinava que:  

 

As pessoas que exercerem no Brasil as 

profissões a que se refere o artigo 7º sem terem 

provado habilitações perante uma das 

Universidades federais, além das penalidades 

cominadas no Código Penal, incorrerão na multa 

de um conto de réis e o dobro na reincidência.
309

  

 

 O Código Penal vigente, instituído em 1890, prescrevia, entre os 

crimes contra a saúde pública, o seguinte:  

 

                                                           
308

Idem, art. 7.  
309

 Projeto de 1903, art. 36.  

Exercer a medicina em qualquer de seus ramos, 

a arte dentária ou a farmácia, (...) sem estar 

habilitado segundo as leis e regulamentos. 

Penas: prisão celular por um a seis meses e 

multa de 100$000 a 500$000.
310

 

 

Caminhos distintos para se chegar ao mesmo lugar: controlar o 

oferecimento da mão-de-obra de nível superior.  

Como vimos, em 1881, a legislação criou os exames para cada uma 

das séries de disciplinas, isto é, fixava-se as disciplinas mínimas e 

obrigatórias que seriam exigidas em cada exame. Com isso, pretendia-se 

tornar as condições para a conclusão do curso equivalentes e mais 

complexas. Em 1892, a legislação instituiu o exame de madureza que 

dificultava o acesso ao ensino superior: substituía-se o rigor do final do 

curso pelas exigências à sua entrada.  

O exame de estado parecia ser mais rigoroso, sobretudo porque 

condicionava o exercício da atividade à aprovação num exame final de 

responsabilidade de uma das instituições oficiais, condição inexistente até 

então. 

Neste trabalho, não tivemos a intenção de acompanhar os debates 

parlamentares que viabilizaram ou impediram a aprovação desta ou 

daquela formalização legal. No caso do Projeto Azevedo Sodré, entretanto, 

consideramos fundamental introduzir alguns elementos que permitam 

esboçar parte das controvérsias que estavam em jogo na oportunidade e 

que levaram a seu arquivamento. 

Bruno Lobo (1969) transcreve um debate travado no parlamento, 

no dia 5 de agosto de 1903, entre o relator do Projeto Sodré – Deputado 

Gastão da Cunha – e um de seus opositores – Deputado Augusto de 

Freitas.  

Gastão da Cunha não ignora “a existência de uma grande corrente 

contrária à intervenção do Estado no ensino nacional”. No seu entender, 

                                                           
310

 Código Penal Brasileiro de 1890, art. 156.  
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havia mesmo quem propugnasse pela “abstenção completa dele” (Lobo, 

1969:25).  

Em seguida, o deputado baiano Augusto de Freitas criticou-o “por 

fazer transitar por esta casa um projeto reformador da instrução pública, 

projeto que cria a esmo universidades” (Lobo, 1969: 29).  

Foi prontamente interrompido por Gastão da Cunha, que não 

compreendeu a utilização da expressão a esmo.  

Retirando a expressão, prosseguiu Augusto de Freitas afirmando: 

 

Um projeto reformador da instrução pública, 

projeto que a levanta a altura que os nossos olhos 

mal podem alcançar, projeto portador do elixir por 

S. Ex. anunciado, é projeto diante do qual não nos 

podemos curvar submissos, sem renegar idéias e 

abandonar crenças. (Lobo, 1969: 30)  

 

Não temos condições de identificar as idéias e crenças que 

Augusto de Freitas portava. Seguramente, parte delas associava-se às 

resistências ao intervencionismo estatal previstas por Gastão da Cunha. O 

tom da polêmica espelha os ânimos presentes no parlamento.  

Na exposição de motivos encaminhada ao Ministro do Interior J. J. 

Seabra, em 25 de janeiro de 1903, Azevedo Sodré afirmou:  

 

A questão das Faculdades livres e do exercício 

das profissões é cabalmente resolvida, a meu ver, 

com a instituição do exame de estado, organizado 

pelo modelo alemão.  

As Faculdades livres equiparadas poderão 

funcionar sem peias nem fiscalização por parte do 

Governo; é-lhes facultado adotarem a organização 

que melhor lhes convenha; os diplomas, porém, e 

os títulos por elas conferidos não gozarão de 

privilégios para o exercício profissional. (Lobo, 

1969: 41) 

Tais privilégios só seriam garantidos com a aprovação no exame de 

estado.  

Azevedo Sodré foi um dos mais renomados médicos da primeira 

república do Brasil (Lacaz, 1963). Nascido em 1864, concluiu o curso de 

medicina em 1885. Alguns anos mais tarde, conquistou a cátedra de 

Patologia Interna da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1894). Sua 

carreira profissional combina intensa militância no meio corporativo e 

político com extensa produção acadêmica e científica. Em termos de 

militância no meio corporativo e político, fundou e dirigiu o jornal Brazil 

Médico desde 1887; mais tarde, foi eleito Diretor da Faculdade de 

Medicina (1911), Presidente da Academia Nacional de Medicina, Prefeito 

do Distrito Federal, Diretor de Instrução Pública e Deputado Federal pelo 

Estado do Rio de Janeiro. Quanto à produção acadêmica e científica, é 

vasta e eclética sua produção literária. Inclui desde livros sobre epidemia 

de cólera até artigos sobre o diagnóstico do paludismo. 

O Projeto Azevedo Sodré, como passaremos a nos referir ao 

Projeto de Lei n° 157, demonstra que nem todos os integrantes da elite 

política e profissional concordavam com a preservação da postura liberal 

do Estado em relação ao ensino superior, presente na legislação desde o 

Império até o início da República. Ele expressa o interesse crescente pelo 

estabelecimento de formas alternativas de controle estatal sobre a 

formação, capacitação e oferecimento da mão-de-obra de nível superior no 

mercado de serviços.  

Apesar de ter sido engavetado, este projeto foi brevemente 

analisado neste trabalho por duas razões distintas que se complementam.  

Como dissemos, ele representou um esforço intervencionista 

inédito na história do ensino superior brasileiro. Apesar de o próprio 

Azevedo Sodré ter afirmado que o exercício das profissões no Brasil 

permaneceria livre e independente de qualquer tutela ou fiscalização do 

Governo, o exame de estado exerceria, sem dúvida, uma força inibidora 

sobre este virtual liberalismo. 

Segundo suas próprias palavras, esta liberdade ficava assegurada 
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… contanto que o profissional /demonstrasse/ 

perante um tribunal competente possuir as 

necessárias habilidades. (...) Assim como se exige 

dos cocheiros, maquinistas, pilotos, etc., provas de 

habilitação, não é de se admirar se exija provem 

conhecimentos práticos aqueles que se propõem a 

tratar as moléstias, a construir pontes, vias férreas, 

etc. (Lobo, 1969: 41-42) 

 

Além disso, como veremos a seguir, o Projeto Azevedo Sodré foi 

objeto de intensa controvérsia no Congresso dos Práticos.  

LEI RIVADÁVIA (1911) – O LIBERALISMO MAIS QUE EXPLÍCITO 

Em 1911, foi promulgada a “Lei Orgânica do Ensino Superior e do 

Fundamental na República”
311

, assinada por Rivadávia Corrêa, Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores. Passaremos a nos referir a ela como Lei 

Rivadávia. Este conjunto de normas representa o reforço do modelo liberal 

de tratamento da coisa pública, sobretudo em relação à educação e 

particularmente à formação universitária. Em vários de seus artigos, 

encontram-se expressões que traduzem explicitamente esta vontade liberal.  

O art. 1° determinava que a instrução superior, difundida pelos 

institutos criados pela União, não gozaria “de privilégio de qualquer 

espécie”. O art. 2° afirmava que “Os institutos, até agora subordinados ao 

Ministério do Interior, serão, de hora em diante, considerados corporações 

autônomas, tanto do ponto de vista didático, como do administrativo”. 

Até então, o Decreto em vigor, de 1892, previa que o Governo 

deveria se responsabilizar pela manutenção de “duas Faculdades de 

Medicina e Farmácia, uma na Capital Federal, outra na Bahia, para a 

difusão da instrução pública”
312

.  

A partir da Reforma Rivadávia, a Faculdade de Medicina, além de 

não ser mais parte integrante do Estado, deixaria de cumprir a função de 

                                                           
311

 Decreto-Lei n° 8.659 de 1911.  
312

 Decreto-Lei n° 1.159 de 1892, art. 1.  

formar profissionais, em obediência ao art. 4°: “Nas Faculdades de 

Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia será ministrada cultura médica”. 

Quando qualificamos esta reforma como a que postulou interesses 

liberais mais que explícitos, estamos estabelecendo um paralelo entre ela e 

as que a antecederam.  

Há pouco, construímos um quadro comparativo sobre os critérios 

de acesso ao nível universitário previstos nas principais determinações 

legais promulgadas durante o século XIX. Com algumas variações, 

existiam exames (preparatórios em 1832 e 1854 e de madureza em 1892) 

que asseguravam que o candidato ao ensino superior possuía algum tipo de 

formação básica nas principais áreas do conhecimento humano. A 

comparação entre os Decretos-Leis de 1832 e de 1892 nos levou a concluir 

que, ao longo do século XIX, tornaram-se crescentes as exigências 

mínimas para o acesso ao ensino superior no Brasil. O quadro abaixo 

estabelece uma comparação entre os critérios de acesso ao ensino superior 

presente nos três regimentos normativos: 

 

CRITÉRIOS DE ACESSO A O NÍVEL UNIVERSITÁRIO  

1832 1892 1911 

Decreto-Lei de 3/10 Decreto-Lei n° 981 Decreto-Lei n° 8.659 

Art. 22:  

“saber latim, inglês 

ou francês, filosofia 

racional e moral, 

aritmética e 

geometria” 

Art. 36:  

“Línguas vivas, 

especialmente língua 

portuguesa e literatura 

nacional; Línguas mortas; 

Matemática e astronomia; 

Ciências Físicas e suas 

aplicações: meteorologia e 

geologia; Biologia, 

zoologia e botânica; 

Sociologia e moral, noções 

de economia política e 

direito pátrio; Geografia e 

história universal, 

especialmente do Brasil” 

Art. 65:  

“O exame de admissão 

(...) constará de prova 

escrita em vernáculo, 

que revele a cultura 

mental que se quer 

verificar e de uma 

prova oral sobre 

línguas e ciências”  
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Comparadas com as exigências para o acesso ao nível superior que 

vigoraram durante o século XIX , as determinações presentes na Lei 

Rivadávia parecem, no mínimo, muito pouco precisas. 

Além disso, as congregações dos institutos de ensino, em geral, 

passariam a ter “liberdade de modificar ou reformar as disposições 

regulamentares e as inerentes à íntima economia deles”
313

. Até as 

faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, se dispusessem de 

recursos próprios e suficientes e prescindissem desta forma da subvenção 

do Governo, ficariam isentas de toda e qualquer dependência ou 

fiscalização oficial, mediata ou imediata.
314

  

Em termos de fiscalização federal, a liberdade que se concedia às 

instituições de ensino superior, instituída em 1911, era praticamente 

irrestrita.  

Voltando à perspectiva comparativa, vejamos o que estabeleciam, 

em termos de fiscalização federal às instituições livres de ensino, alguns 

decretos anteriores a 1911.  

O Decreto de 1854, previa que “O Governo /instituiria/ escolas 

práticas, como e quando /julgasse/ conveniente, sobre proposta das 

Congregações, precedendo porém sempre autorização do corpo 

legislativo”
315

.  

O Decreto de 1892 além de determinar que o diretor da faculdade 

seria nomeado pelo Governo, afirmava que “os atos do diretor /ficavam/ 

debaixo da exclusiva inspeção do ministro”
316

. 

A Lei Rivadávia nos parece de um liberalismo mais que explicito 

porque anula os mecanismos de controle do acesso à universidade e de 

padronização da qualificação profissional que, embora pouco enérgicos, 

existiam até então. 

Em termos da avaliação a que o aluno estaria submetido durante o 

curso superior, a Lei Rivadávia estabelecia que as provas seriam apenas 

                                                           
313

 Decreto-Lei n° 8.659 de 1911, art. 138.  
314

 Idem, art. 139.  
315

 Decreto-Lei n° 1.387 de 1854, art. 9.  
316

 Decreto-Lei n° 1.159 de 1892, art. 6.  

orais e práticas
317

. Não havia menção nem às disciplinas nem à 

periodicidade destes exames. A defesa de uma tese não era um requisito 

considerado imprescindível para a conclusão do curso de graduação. A 

título de comparação, retomemos a legislação de 1832: 

 

Passados todos os exames, o candidato não 

obterá o título de Doutor, sem sustentar em público 

uma tese, o que fará quando quiser. As Faculdades 

determinarão por um regulamento a forma destas 

teses, que serão escritas em idioma nacional ou em 

latim, impressas à custa dos candidatos.
318

  

 

O liberalismo que predominou nas leis do ensino superior durante o 

século XIX aparece associado, contraditória e complementarmente, às 

medidas que controlavam, por vezes, o acesso à universidade ou a 

conclusão do curso. O tom liberal explícito que a Lei Rivadávia 

representava transformava as leis até então vigentes em expressões de um 

liberalismo dúbio, passível de certo intervencionismo estatal. Consciente 

de tais diferenças, o autor previa, na Lei Rivadávia, o estabelecimento de 

um regimen de transição:  

 

O Conselho Superior de Ensino, criado pela 

presente lei, substituirá a função fiscal do Estado; 

estabelecerá as ligações necessárias e 

imprescindíveis no regimen de transição, que vai 

da oficialização completa do ensino, ora vigente, à 

sua total independência futura, entre a União e os 

estabelecimentos de ensino. 
319

  

 

O Decreto de 1892 parecia, para os redatores da Lei Rivadávia, 

representar a oficialização completa do ensino. Um exame cuidadoso nos 

                                                           
317

 Decreto-Lei n° 8.659 de 1911, art. 77.  
318

 Decreto-Lei de 1832, art. 26.  
319

 Decreto-Lei n° 8.659 de 1911, art. 5.  
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permite perceber que a lei de 1892 mantinha apenas duas faculdades 

vinculadas ao Governo Federal, estabelecia uma inspeção imprecisa nas 

faculdades estaduais e garantia o direito “às Escolas livres de conferir aos 

seus alunos os graus acadêmicos concedidos nos estabelecimentos 

federais”
320

. Na verdade, longe de ser uma lei intervencionista, o Decreto 

de 1892 não asfixiava por completo o ensino livre nem controlava toda e 

qualquer iniciativa particular. 

A Lei Rivadávia, apesar de ter durado pouco mais de quatro anos, 

expressava uma via de cunho eminentemente liberal de tratamento do 

Estado com a coisa pública, objeto de intensas inquietações durante o 

Congresso dos Práticos. Seus reflexos podem ser identificados na criação, 

em 1912, da Faculdade de Medicina do Paraná e do Instituto 

Hahnemanniano, no Rio de Janeiro, dedicado à formação de médicos 

homeopatas, e da Faculdade de Medicina de São Paulo, no ano seguinte.  

DECRETO DA EQUIPARAÇÃO (1915) – VONTADE INTERVENCIONISTA 

Se compararmos este processo de maior ou menor presença do 

Estado no controle do acesso e da formação de pessoal de nível superior a 

um pêndulo, poderemos dizer, sem dúvida, que ele pendia, depois de 1911, 

para o lado liberal.  Esta tendência se modificou substancialmente em 18 

de março de 1915, quando foi aprovado o Decreto-Lei n° 11.530. 

O Decreto de 1915 considerou oportuno reunir em “Universidades 

as Escolas Politécnica e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a 

elas uma das Faculdades Livres de Direito”
321

. Para os interesses que 

regem este trabalho, o Decreto de 1915 merece destaque sobretudo por ter 

fixado uma série de critérios para que um estabelecimento livre, prático ou 

estadual tivesse seu diploma reconhecido e equiparado àquele oferecido 

pelas faculdades oficiais. Por esse motivo, nós o denominaremos a seguir 

de Lei da Equiparação. 

Como analisamos anteriormente, o governo imperial e, depois, o 

republicano ensaiaram estabelecer uma fiscalização sobre as instituições 

                                                           
320

 Decreto-Lei n°1.159 de 1892, art. 311.  
321

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 6. 

de nível superior, fossem elas livres, práticas ou estaduais, configurando-

se o seguinte quadro:  

 

Ano  Previsão de Fiscalização das Escolas Livres  

1832  

3 de outubro 

Art. 33: “O ensino fica livre /.../ sem oposição alguma 

da parte das faculdades” 

1854 

Decreto-Lei  

n° 1.387 

Art. 9: “O Governo instituirá escolas práticas /.../ 

precedendo sempre autorização do Corpo Legislativo 

” 

1879 

Decreto-Lei 

 n° 7.247 

Art. 1: “É completamente livre o ensino (…) superior 

em todo o Império, salvo a inspeção necessária para 

garantir as condições de moralidade e higiene” 

1892 

Decreto-Lei  

n° 1159  

Art. 309, 310 e 312: As faculdades estaduais, 

particulares e as livres devem se sujeitar à inspeção 

ou fiscalização do Governo Federal 

Projeto  

A. Sodré 

1903 

Art. 8: As faculdades particulares, estaduais ou livres 

“funcionarão livremente sem fiscalização por parte 

do Governo Federal”. O diploma por elas concedido 

só dará “direito ao exercício profissional após 

aprovação em exame de estado, feito perante uma das 

Universidades federais”. 

Rivadávia 

Decreto-Lei 

n° 8.659 1911 

Art. 5: Institui “regimen de transição que vai da 

oficialização completa do ensino, ora vigente, à sua 

completa independência futura, entre a União e os 

estabelecimentos de ensino” 

 

Assim, excetuando-se a determinação de 1832 e a Lei Rivadávia, 

todas as demais previam, ainda que de forma imprecisa ou dúbia, algum 

tipo de autorização, avaliação ou fiscalização do Governo sobre as 

instituições livres, práticas ou estaduais. De maneira geral, o pêndulo 

pendia mais para o paradigma liberal de gestão da coisa pública.  

A grande novidade introduzida com o Decreto de 1915 foi a 

sofisticação do processo de fiscalização e o estabelecimento de uma série 
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de critérios para tornar equivalentes os diplomas concedido por 

instituições livres e faculdades oficiais. O Decreto de 1915 inaugura, de 

forma incisiva e direta, a intervenção do Estado na qualificação 

profissional de nível superior e no oferecimento quantitativo de mão de 

obra ao mercado de serviços: o pêndulo revertia em direção ao 

intervencionismo estatal na coisa pública.  

Cabe fazer alguns comentários sobre o processo de fiscalização, 

antes de analisarmos os critérios para equiparação fixados na lei de 1915. 

Ela deveria ser anualmente requisitada pela instituição livre junto 

ao Conselho Superior de Ensino, vinculado ao Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. Para que ela fosse realizada, a instituição de nível 

superior deveria depositar uma quota anual de 6:000$
322

, para custear o 

trabalho do inspetor. Este receberia a metade da quota logo que fosse 

nomeado. A outra metade lhe seria conferida assim que o Conselho 

Superior de Ensino considerasse satisfatórios o relatório e as informações 

suplementares solicitadas
323

. A instituição privada deveria, assim, arcar 

com os custos de uma fiscalização pública, necessária para seu 

reconhecimento oficial. Para garantir certa lisura a esta atividade, o 

Decreto estabelecia o seguinte:  

 

Deferida a petição, será pelo presidente do 

Conselho proposto ao Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores o nome de um brasileiro 

familiarizado com as questões do ensino, o qual 

será nomeado em comissão para inspecionar a 

academia.  

Não será inspetor pessoa ligada por afinidade de 

qualquer natureza aos diretores ou professores da 

academia. E quando possível não residirá sequer 

no Estado em que o instituto funcionar.
324

 

 

                                                           
322

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 27.  
323

 Ibidem, art. 18. 
324

 Ibidem, art. 13 e 16.  

Depois de visitar a instituição livre e verificar até que ponto eram 

cumpridos ou não os critérios para a equiparação, que serão analisados a 

seguir, o inspetor deveria apresentar um “relatório circunstanciado sobre o 

que /houvesse/ visto e coligido a respeito do instituto”, contendo seu 

parecer para julgamento final do Conselho Superior de Ensino
325

. Se este 

relatório não concedesse a equiparação, seria “cassado o direito à 

equiparação já concedida, não podendo ser de novo requerida dentro de 

seis anos”
326

. A academia em questão teria garantido, entretanto, o direito 

de recorrer deste veredicto:  

 

Quando a academia representar contra o 

inspetor ao Conselho Superior de Ensino e a este 

parecer que o relatório foi injusto ou apaixonado, 

poderá aguardar nova inspeção.
327

 

 

Os critérios a que cada instituto livre, particular ou estadual deveria 

obedecer para poder ser equiparado estão estabelecidos nos artigos 14, 25 

e 26 do Decreto-Lei de 1915. Eles poderiam ser agrupados em quatro 

categorias:  

 acesso do estudante ao ensino superior;  

 preservação da qualidade na formação do profissional;  

 condições financeiras de auto-sustentação do estabelecimento; 

 distribuição geográfica destes estabelecimentos no território 

nacional. 

Em relação ao acesso, o decreto referia-se à idade mínima de 16 

anos
328

 e à aprovação em vestibular rigoroso
329

, expressão até então 

inexistente. Este exame consistia em prova escrita e oral. Na primeira, o 

candidato deveria ser capaz de fazer a “tradução de um trecho fácil de um 

livro de literatura francesa e outro de autor clássico alemão ou inglês, sem 

                                                           
325

 Ibidem art. 15.  
326

 Ibidem, art. 22.  
327

 Ibidem, art. 23.  
328

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 77. 
329

 Ibidem, art. 14 - letra f.  
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o auxílio do dicionário”
330

. A prova oral versaria “sobre elementos de 

Física e Química e de História Natural”
331

. 

Quanto à preservação da qualidade na formação do futuro 

profissional, o inspetor deveria avaliar quatro conjuntos de aspectos:  

 

 

C R I T É R I O  

Art. 14 - E – Explicação efetiva de ¾ do programa de cada matéria  

Art. 14 - B – Moralidade nas distribuições de notas de exames 

Art. 14 - G – Laboratórios utilizados convenientemente 

Art. 14 - H – Corpo docente escolhido por concurso 

 

Como podemos observar, não há menção explícita à necessidade de 

existência de um hospital no estabelecimento para a formação profissional. 

Cabe ressaltar, entretanto, que onze das vinte e quatro disciplinas 

oficialmente previstas só poderiam ser ministradas no interior de uma 

instituição hospitalar
332

. 

Em termos de autonomia financeira, o fiscal deveria verificar “se as 

rendas da academia /eram/ suficientes para o custeio de um ensino integral 

das matérias do curso, ministrado por professores suficientemente 

remunerados”
333

. 

O critério da distribuição geográfica destes estabelecimentos no 

território nacional introduzia um aspecto inédito na história da legislação 

do ensino superior no Brasil: a limitação quantitativa do número de 

estabelecimentos por cidade ou unidade da federação. Com isso, o Estado 

passava a interferir na quantidade de mão-de-obra de nível superior 

oferecida regularmente ao mercado de trabalho. O Decreto de 1915 

determinava: 

                                                           
330

 Ibidem, art. 80.  
331

 Ibidem, art. 81.  
332

 Estas onze disciplinas clínicas eram as seguintes: clinicas médica, cirúrgica, obstétrica, 

ginecológica, oftalmológica, otorrinolaringológica, pediátrica, pediátrica cirúrgica e 

ortopédica, dermatológica, neurológica e psiquiátrica (idem, art. 191). 
333

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 14 - letra J. 

Não será equiparada às oficiais a academia que 

funcione em cidade de menos de cem mil 

habitantes, salvo se esta for capital de Estado de 

mais de um milhão de habitantes e o instituto for 

fortemente subvencionado pelo governo 

regional.
334

 

 

Esta determinação legal situa-se exatamente entre dois 

recenseamentos demográficos: o de 1890 e o de 1920. Resgataremos 

alguns dados destes recenseamentos para compreender o universo que o 

Decreto-Lei n°11.530 de 1915 atingia.  

Segundo o censo demográfico de 1920, apenas treze cidades em 

todo o país atingiam este contingente, a saber (Brazil, 1926, Vol.4:XX):  

 

R E C E N S E A M E N T O  D E  1 9 2 0   

Estado  Cidades com mais de 100 mil 

habitantes  

Pará  Belém  

Pernambuco Recife  

Bahia  Salvador  

Minas Gerais  Caratinga / Juiz de Fora / Teófilo Otoni 

Rio de Janeiro Campos 

Distrito 

 Federal  

Rio de Janeiro  

São Paulo Campinas / Rio Preto / Santos / São 

Paulo 

Rio G. do Sul Porto Alegre 

 

A maioria das cidades brasileiras, sobretudo as capitais de estado, 

que concentravam grande parte da população urbana, não atingiam os 

índices populacionais mínimos, previstos nesta lei, para o estabelecimento 

de qualquer instituição de ensino superior.  

                                                           
334

 Idem, art. 25.  
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Segundo o censo demográfico de 1890, apenas os estados da Bahia, 

Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo tinham mais 

de um milhão de habitantes. Em 1920, o quadro passou a ser o seguinte 

(Brazil, 1926,Vol.4:IX):  

 

RECENSEAMENTO DE 1920 

 Estados com mais de 1 milhão de habitantes  

Bahia 3.334.465 

Ceará 1.319.228 

Distrito Federal 1.157.873 

Minas Gerais 5.888.174 

Pernambuco 2.154.835 

Rio de Janeiro 1.559.371 

São Paulo 4.592.188 

Rio Grande do Sul 2.182.713 

 

Um outro modo de restringir a oferta de mão-de-obra superior 

seria, por exemplo, limitar o número de vagas por faculdade. O caminho 

escolhido, nesta lei, foi o de limitar o número de faculdades. Assim, as 

cidades com pequeno mercado de consumo de serviços qualificados, não 

teriam o direito de capacitar profissionais de nível superior. Além disso, 

para a medicina, a engenharia e o direito, estava garantida a soberania das 

academias oficiais, já estabelecidas, na medida em que o mesmo decreto 

estabelecia que “… não /podiam/ ser equiparadas às oficiais mais de duas 

Academias de Direito, Medicina ou Engenharia em cada Estado, nem no 

Distrito Federal; e, onde /houvesse/ uma oficial, só uma particular 

/poderia/ ser a ela equiparada”
335

.  

A Lei da Equiparação representa, portanto, a expressão pioneira de 

uma vontade intervencionista estatal. As forças públicas formalizaram, 

pela primeira vez na história do ensino superior brasileiro, a vontade 

política de estabelecer critérios de avaliação para as instituições 

formadoras de pessoal de nível superior: se a instituição não se 

                                                           
335

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 26. 

conformasse às exigências impostas pela lei, o estabelecimento passaria a 

conferir um diploma sem reconhecimento oficial, logo sem validade 

profissional. Além disso, ao firmar um número de estabelecimentos 

compatível com a demanda por serviços especializados, o Estado inibia a 

proliferação de instituições.  

Com base nesta determinação legal, foram instituídas mais três 

faculdades de medicina no Brasil: Minas Gerais (1918), Pará (1919) e 

Pernambuco (1920).  

Assim, às vésperas da realização do Congresso Nacional dos 

Práticos existiam nove faculdade de medicina no país, configurando o 

seguinte quadro: 

 

ANO  ESTADO DA FACULDADE  

1808 Bahia 

1808 Distrito Federal 

1898 Rio Grande do Sul 

1912 DF (Instituto Hahnemanniano)  

1912 Paraná  

1913 São Paulo 

1918 Minas Gerais 

1919 Pará 

1920 Pernambuco 

 

Cabe salientar que a única faculdade em funcionamento em 1922 

que não cumpria as determinações do Decreto de 1915 era a do Paraná, 

fundada em 1912: naquele estado não havia nenhuma cidade com mais de 

cem mil habitantes e esta unidade da federação não comportava mais de 

um milhão de habitantes. Segundo o censo de 1920, o Estado do Paraná 

tinha pouco mais de 650 mil habitantes. Por outro lado, o Estado do Rio de 

Janeiro e o do Ceará já possuíam mais de um milhão de habitantes em 

1920, mas só institucionalizaram sua própria faculdade de medicina em 

1926 e 1948, respectivamente. O processo histórico de criação de 

faculdades de medicina em cada realidade regional específica representa 
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objeto de investigação que reputo de enorme importância. Os objetivos 

que regem este trabalho inviabilizaram uma análise histórica que seguisse 

este rumo. 

Os relatores do Congresso Nacional dos Práticos que se 

posicionaram sobre o papel do Estado da formação do médico analisaram 

sobretudo estes três dispositivos legais – Projeto Azevedo Sodré (1903) 

Lei Rivadávia Corrêa (1911) e Lei da Equiparação (1915) – apresentando 

suas palavras, intenções e gestos. 

 

OS RELATORES E AS REFORMAS DO ENSINO 

Lendo e analisando os relatórios apresentados durante o Congresso 

Nacional dos Práticos sobre a questão da presença do Estado na 

organização, controle ou fiscalização do ensino médico, logo da 

capacitação do médico, identificamos dois movimentos distintos: um 

traduz interesses corporativos; o outro, interesses particulares.  

No primeiro caso, todos os relatores que se pronunciaram a este 

respeito não só acataram o conjunto de determinações restritivas à 

existência de faculdade livres, presentes no Decreto de 1915, como 

apresentaram sugestões para torná-las ainda mais severas. Apesar de as 

estratégias apresentadas serem diversas, e até divergentes, traduziam um 

interesse consensual do conjunto dos relatores: tornar o acesso e a 

permanência no ensino superior ainda mais limitados e elitistas. 

No segundo caso, outros relatores estavam preocupados em ampliar 

o prestígio e o reconhecimento que a área específica de conhecimento que 

dominavam detinha. Por esta razão, esforçavam-se por fazer com que ela 

se transformasse em mais uma disciplina no currículo mínimo de formação 

do médico. Desta forma, desejavam que o Estado promovesse uma 

reformulação curricular tal que atendesse seus anseios particulares.  

Analisaremos, inicialmente, como se desenvolveu a postura 

corporativa de expressão de interesses, deixando a análise dos interesses 

de grupos particulares para um segundo momento.  

INTERESSES CORPORATIVOS 

Reunimos, acima, os critérios para a equiparação das faculdades 

livres, particulares e estaduais às oficiais, presentes no Decreto de 1915, 

em quatro categorias:  

 acesso do estudante ao ensino superior;  

 preservação da qualidade na formação do profissional;  

 condições financeiras de auto-sustentação do estabelecimento; 

 distribuição geográfica destes estabelecimentos no território 

nacional. 

Os nove relatores que se posicionaram a este respeito trataram de 

uma ou mais das categorias de critérios relacionados acima.  

EXIGIR A INCLUSÃO DO HOSPITAL COMO CRITÉRIO PARA EQUIPARAÇÃO  

Oswaldo de Oliveira, condenando o ensino livre, apoiava o Decreto 

da Equiparação, exercido sem qualquer controle estatal. Para ele,  

 

“(...) Aqui no Brasil (...) se quis dar exagerada 

liberdade ao ensino e ensaiou-se a sua 

desoficialização; felizmente, a desoficialização foi 

incompleta e não passou de tentativa. 

Desoficializar é mercantilizar, mercantilizar o 

ensino é matá-lo”
336

. 

 

Possivelmente, este clínico geral estava se referindo à Reforma 

Rivadávia que, em 1911, buscava tornar as instituições de ensino superior 

autônomas, didática e administrativamente, em relação à União
337

.  

Oswaldo de Oliveira havia ocupado a presidência da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia alguns anos antes de seu colega Fernando Magalhães. 

Com trinta e oito anos de idade e dezoito de formado, este médico e 

farmacêutico era, em 1922, membro titular da Academia Nacional de 

Medicina. Suas sugestões abrangem diferentes categorias de critérios. 

                                                           
336

 Oswaldo de Oliveira. A colaboração dos práticos nas reformas do ensino médico, in 

Actas, pág. 408. Cf. nota 4. 
337

 Decreto-Lei n° 8.659 de 1911, art.2.  



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 150 

Catedrático de clínica médica com larga produção acadêmica na 

área da cardiologia, Oswaldo de Oliveira “protesta com energia contra a 

oficialização de institutos de ensino médico que não se encontram 

materialmente em condições de funcionar”
338

. Esta crítica salientava que 

nem todas as instituições possuíam o capital necessário para seu 

funcionamento ideal. 

Em relação a esta questão, o Decreto de 1915 exigia que o 

estabelecimento a ser equiparado tivesse laboratórios e moralidade nos 

exames. A estes pontos, Oswaldo de Oliveira acrescentou outros dois: 

construção de hospitais e “verificação menos benévola” nos exames de 

aproveitamento dos alunos
339

. O capital necessário para a construção e 

viabilização de um hospital inibiria as iniciativas privadas pouco 

estruturadas na área da formação do profissional médico. A verificação 

mais rígida sobre o alunado visava a elevar o prestígio da formação e do 

diplomado. 

Em relação ao financiamento, o Decreto previa que as instituições a 

serem equiparadas deveriam possuir “rendas /…/ suficientes para o custeio 

de um ensino integral”
340

. Oswaldo de Oliveira considerava esta façanha 

impossível. Para ele, as dificuldades econômicas e as despesas constantes 

evidenciadas na Faculdade do Rio de Janeiro davam “sobeja prova da 

impossibilidade de improvisar Faculdades e instalá-las seriamente sem 

grande auxílio do Governo”
341

. Neste sentido, pregava a estatização do 

ensino superior, pelo menos na área da medicina.  

Cabe salientar que esta estatização não guarda qualquer relação 

com a gratuidade do ensino. Os três últimos decretos referiam-se ao 

pagamento de taxas, conforme demonstra o quadro abaixo:  
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 Oswaldo de Oliveira. A colaboração dos práticos nas reformas do ensino médico, in 

Actas, pág. 415. Cf. nota 4.  
339

 Oswaldo de Oliveira. A colaboração dos práticos nas reformas do ensino médico, in 

Actas, pág. 415. Cf. nota 4.  
340

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 14 - i.  
341

 Oswaldo de Oliveira. A colaboração dos práticos nas reformas do ensino médico, in 

Actas, pág. 413. Cf. nota 4. 

ANO  TAXAS  

1915 

Equiparação 

art. 7: de exames, freqüência e matrícula; 

art. 9: para obter certidões e diplomas; 

1911 

Rivadávia 

art. 135: de exame, matrícula, freqüência, curso, 

biblioteca e certificado;  

1903 

Sodré  

art. 9: de exame preparatório, matrícula, inscrição 

em disciplina, transferência de uma 

Universidade para outra, freqüência em 

biblioteca, para obter certificado ou diploma e 

para fazer o “exame de estado”;  

 

No Decreto de 1915 constam, como meios de garantir a autonomia 

financeira das Instituições de ensino superior, além das taxas cobradas 

junto ao alunado, as subvenções votadas pelo Congresso Nacional e os 

“donativos e legados”
342

. Segundo Oliveira, a cobrança de todas estas 

taxas não era suficiente para manter uma faculdade de medicina: a 

subvenção estatal tornava-se uma necessidade premente.  

Foram apresentadas duas moções sobre este tema, ambas apoiadas 

por unanimidade. Uma propunha “acabar com o ensino gratuito 

sistemático”
343

, enquanto outra entendia que “o ensino médico no Brasil 

não dispensa a proteção larga e a vigilância cuidadosa do Estado”
344

. O 

ensino não era nem sistematicamente gratuito nem protegido largamente 

pelo Estado. As duas premissas, para a mentalidade liberal da primeira 

República, não eram contraditórias: o Estado subvencionaria as 

instituições de ensino superior, garantindo excelente qualidade de trabalho 

e remuneração para os professores, enquanto os alunos arcariam com parte 

deste ônus por intermédio do pagamento de mensalidades e demais taxas.  

Na segunda parte deste trabalho, a voz de Oswaldo de Oliveira se 

fez ouvir, quando defendia o modelo tecnicista de prática profissional. Ao 

propor a construção de hospitais e uma verificação menos benévola dos 
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 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 9.  
343

 Actas, pág. 604. Cf. nota 4. 
344

 Actas, pág. 602. Cf. nota 4. 
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alunos, pretendia elevar a qualificação acadêmica do futuro profissional, 

colocando por terra a idéia de que a capacitação profissional médica 

prescinde da instituição acadêmica porque se faz com a prática. Na quarta 

parte, voltamos a identificar a voz de Oswaldo de Oliveira, desta vez no 

combate ao charlatanismo. A ciência médica, afirmava, não poderia ser 

objeto de questionamento.  

Visando simultaneamente a elevar a qualificação profissional e a 

criar novos critérios para equiparação, Irineu Malagueta considerava 

imprescindível que os estabelecimentos de ensino superior estivessem 

associados a um hospital. Ele afirmou:  

 

(...) Entretanto, entre nós, multiplicam-se as 

escolas de medicina, mas não se fundam hospitais; 

multiplicam-se as fábricas de doutores e descura-se 

das oficinas de médicos.  

Pululam os teóricos, enquanto a coletividade 

precisa de práticos.
345

 

 

Sua crítica estava voltada para a criação de escolas de medicina 

dissociadas de hospitais. A vinculação entre a construção de hospitais e 

escolas médicas representa, sem dúvida, uma força inibidora à instalação 

de novas faculdades de medicina. A consequência da estabilidade no 

número de faculdades, diante do crescimento da população, logo dos 

candidatos a médico, seria a dificultação do acesso.  

Como vimos anteriormente, de acordo com o decreto promulgado 

em 1915, a instituição a ser equiparada deveria possuir um laboratório e 

utilizá-lo convenientemente. Este era um dos critérios a serem observados 

pelo fiscal no momento da visita ao estabelecimento livre. A instalação e 

manutenção de um hospital implica um capital extremamente mais 

elevado do que o necessário à utilização conveniente do laboratório de 

uma faculdade. Se esta alternativa não fosse viável, a instituição de ensino 

                                                           
345

 Malagueta. A verdadeira organização hospitalar e sua estrutura administrativa. 

Autonomia dos hospitais. O hospital como meio de instrução prática, in Actas, pág. 

65. Cf. nota 4. 

superior deveria estabelecer relações políticas e institucionais com 

hospitais filantrópicos que se prestassem a estes fins pedagógicos, como 

foi, muitas vezes, o caso das Santas Casas de Misericórdia.  

Se a posse e manutenção conveniente do hospital fosse incluída 

como mais um critério a ser observado pelo fiscal, possivelmente nem 

todos os estabelecimentos livres teriam condições de ser equiparados aos 

oficiais. A sobeja prova de que, para funcionar, a faculdade de medicina 

precisaria do auxílio do Governo, alardeada por Oswaldo de Oliveira, 

tornar-se-ia ainda mais patente. 

Para justificar a importância do hospital na formação do estudante 

de medicina, Malagueta recupera palavras “do sábio professor Miguel 

Couto” quando este afirma: 

 

Esta casa é a vossa escola de navegação. A 

matrícula em um instituto de medicina pode ser o 

fruto de um cálculo, de um sonho, de um palpite, 

de um arremedo, e talvez de uma positiva vocação; 

mas o verdadeiro estudo da medicina só se faz no 

hospital, de todos os modos, investigando, vendo, 

ouvindo, e parece até que respirando neste 

ambiente; assim como o verdadeiro amor da 

medicina só aqui nasce e cresce, à cabeceira dos 

doentes, quando a piedade pelo sofrimento invade 

o coração e dele se apodera, quando a luta entre a 

ciência e a moléstia nos empolga e toda nossa alma 

vibra ante a luta.  

Aquele que for fechado a estas paixões, 

renuncie para logo ao execício de uma arte em que 

há de ser um supérfluo, um vencido, um incrédulo 

e ao cabo um maldizente.
346
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 Malagueta. A verdadeira organização hospitalar e sua estrutura administrativa. 

Autonomia dos hospitais. O hospital como meio de instrução prática, in Actas, pág. 

64/65. Cf. nota 4. 
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Reproduz, ainda, as palavras do “grande fisiologista francês Claude 

Bernard : Le sujet d’études du médecin est nécessairement le malade, et 

son premier champ d’observation est, par conséquent, l’hôpital”
347

. Note-

se, mais uma vez, como se manifesta a influência da cultura francesa entre 

os médicos em 1922: a tradução da citação é dispensada pelo relator. 

Cabe salientar que Irineu Malagueta formou-se em 1917. Miguel 

Couto, começou a lecionar em 1900 como substituto, tornando-se 

posteriormente lente (1902) e ordinário (1914), tornara-se catedrático de 

Clínica Médica dois anos antes. Assim, parece-nos lícito deduzir que, se o 

primeiro não foi discípulo do segundo, foram contemporâneos e, portanto, 

Miguel Couto pode ter influenciado Irineu Malagueta.  

Em 1922, ocupavam distintas posições de poder e prestígio. Irineu 

Malagueta tinha apenas trinta e dois anos de idade e cinco de formado: 

iniciava seu processo de inserção no mercado de trabalho. Miguel Couto, 

além de ser professor da Faculdade de Medicina, ocupava a presidência da 

Academia Nacional de Medicina. Homem de grande reconhecimento 

profissional, possuía significativa clientela. Consagrar publicamente um 

profissional com o prestígio e o poder de Miguel Couto poderia 

representar, para este recém-formado, uma estratégia possível para obter 

parcelas desta reputação e espaços de inserção no mercado de trabalho.  

Irineu Malagueta juntou-se a Oswaldo de Oliveira na defesa do 

modelo tecnicista de prática médica. O trabalho compartimentado, 

especializado, parecia-lhes ter ganho seu lugar: “…o indivíduo isolado não 

pode concorrer, como deve, para o bem do doente e o progresso da 

medicina”
348

 (cf. Parte II). Quando foi o caso de delimitar o campo de 

conhecimento e de prática das atividades auxiliares ao médico, Malagueta 

somou suas palavras às de outros médicos recém-formados, como 

Portocarrero e Bonifácio Costa. Assim, quando se referiu ao lugar da 

enfermeira no Hospital Moderno, Malagueta fez questão de reiterar os 

devidos limites que deveriam restringir esta atividade (cf. Parte III). As 
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 Idem, pág. 65. Cf. nota 4. 
348

 Malagueta. A verdadeira organização hospitalar e sua estrutura administrativa. 

Autonomia dos hospitais. O hospital como meio de instrução prática, in Actas, pág. 

52. Cf. nota 4.  

racionalidades técnica e científica pareciam dominar os ânimos deste 

relator. No seu entender, a elevação do prestígio médico dependia da 

afirmação desta estratégia.  

A inclusão do hospital entre os critérios de equiparação tinha dupla 

finalidade: elevar a qualificação profissional do médico (logo seu status) e 

inibir a proliferação de novas instituições passíveis de equiparação, o que 

diminuiria o oferecimento de mão-de-obra no mercado, elevando, 

consequentemente, seu valor no mercado de trabalho.  

Oswaldo de Oliveira era professor da Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro. A criação de critérios dificultando a equiparação das 

faculdades livres às oficiais guardava íntima relação com uma estratégia de 

preservação destas instituições como principais responsáveis pela 

formação de pessoal de nível superior. Os professores e os discípulos 

destas instituições estariam diretamente interessados nesta estratégia 

conservadora.  

DIFICULTAR O ACESSO LIMITANDO O NÚMERO DE VAGAS 

Os quatro relatores que se seguem apresentaram sugestões 

sobretudo em relação à questão da oferta e da procura por serviços 

especializados.  

Pletora: esta palavra foi repetida várias vezes, sempre que se 

tratava de avaliar a organização do mercado de trabalho médico no Brasil. 

Ela também revela a visão que alguns relatores tinham sobre as razões que 

provocavam a situação material que o médico vivia. Era voz corrente no 

Congresso dos Práticos que estaria ocorrendo um crescente e 

descontrolado aumento do número de médicos, desproporcional ao número 

de doentes.  

Neves da Rocha analisa a questão da seguinte forma:  

 

De qualquer natureza que sejam, senhores, os 

fenômenos econômicos são regidos pela grande lei 

da oferta e da procura. Os aspectos materiais de 

nossa profissão não escapam dessa lei. (...) Durante 

este período, o algarismo da população não 

aumentou em proporção com a dos médicos. E o 
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estado sanitário ao contrário tem melhorado em 

enorme proporção. (...)  

Este fato constitui o primeiro e o maior fator da 

diminuição da situação material do médico: grande 

aumento do número de médicos, muito grande 

diminuição do número de doentes obrigados a 

recorrerem aos nossos cuidados.
 349

 

 

Motivados por este desequíbrio presente na lei da oferta e da 

procura, os médicos, para equilibrar a receita, estariam se vendo obrigados 

a aceitar honorários pagos por contrato fixo. 

Cabe citar que Neves da Rocha era um renomado oftalmologista 

baiano, formado no Rio de Janeiro em 1883. Em 1922, tinha sessenta e um 

anos de idade e consolidada clientela na capital da República. Militava na 

Academia Nacional de Medicina, onde era membro titular da Seção de 

Cirurgia Especializada, e na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 

Janeiro, da qual foi sócio fundador. 

Para ele, como para outros relatores, a autonomia econômica da 

atividade profissional estava sofrendo forte processo de erosão: o médico 

estava perdendo o poder de determinar o valor de seu próprio trabalho. 

Pelo que parece, para o estabelecimento dos honorários, o número de 

consultas e visitas prestadas não estava sendo contabilizado. O trabalho era 

pago por hora, independentemente da quantidade de serviços oferecidos. 

Além disso, o estabelecimento destes honorários não levava em 

consideração o trabalho que cada consulta ou visita, especificamente, 

havia demandado ao médico. Isto porque o trabalho médico, apesar de ser 

submetido a uma lógica racional, está sujeito a um universo 

incomensurável de possibilidades. No contato direto entre o médico e seu 

paciente é que o profissional tem condições de dimensionar a gravidade do 

dano, da dor, do problema e estabelecer o procedimento adequado e o 

custo correspondente.  

                                                           
349

 Neves da Rocha. Da limitação ou não do número dos estudantes de medicina, in 

Actas, pág. 492.  

Cf. nota 4. 

Diante deste desequilíbrio na lei da oferta e procura, alguns 

relatores aventaram, como solução, a limitação do número de vagas e o 

controle do ingresso de médicos estrangeiros. Inexistentes no Decreto de 

1915, estas duas iniciativas visavam a dirimir a pletora e a preservar a 

autonomia econômica ameaçada.  

Enquanto Pereira Vianna manifestou-se sobre as duas questões, 

Neves da Rocha, Arthur Moses e Oscar Silva Araújo posicionaram-se 

apenas sobre a primeira e Aristides Rabello sobre a segunda. Vejamos 

como cada um destes relatores desenvolveu seus argumentos.  

Nas conclusões de seu relatório, Pereira Vianna apresenta as 

seguintes recomendações: 

 

Deverá haver por parte dos poderes competentes 

grande prudência e a maior parcimônia no 

reconhecimento das faculdades de ensino do país, 

bem como número limitado de alunos, não só para 

que o ensino possa ser bem ministrado, como pela 

dificuldade na vida prática. (...) Sirvo-me do ensejo 

para chamar a atenção das autoridades competentes 

para não descurarem o rigor na habilitação dos 

médicos estrangeiros, devendo haver grande 

prudência na concessão desses diplomas.
350

 

 

A intenção de estabelecer esta modalidade de controle quantitativo 

do oferecimento da mão-de-obra de nível superior ao mercado deveria 

somar-se ao que estava previsto na legislação em vigor em 1922.  

A equiparação das faculdades livres, particulares ou estaduais, 

como vimos acima, sofria diversas restrições no Decreto-Lei de 1915. 

Além de limitar o número de faculdades existentes em uma cidade a dois, 

esta lei impunha, do ponto de vista demográfico, as seguintes condições:  

                                                           
350

 Pereira Vianna. O charlatanismo médico e as medicinas absurdas, in Actas, pág. 355. 

Cf. nota 4. 
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 A cidade onde estava localizada a faculdade deveria ter 

mais de 100 mil habitantes;  

 Se fosse uma capital de Estado com menos de 100 mil 

habitantes, o Estado deveria ter mais de 1 milhão; 

No quadro abaixo, a quantidade de faculdades de medicina 

oficialmente reconhecidas no país, até 1920, está indicada, por Estado, à 

esquerda. Seguindo as informações oferecidas pelo Censo Demográfico de 

1920, relacionamos, na coluna à direita, as cidades que cumpriam as 

exigências demográficas impostas pelo Decreto-Lei de 1915 e que tinham, 

portanto, condições de possuir uma ou mais faculdades de medicina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F A C U L D A D E S  D E  M E D I C I N A  N O  B R A S I L  -  1 9 2 0
 351

 

EXISTENTES  CIDADES ONDE PODERIAM EXISTIR  

1 Bahia 2 Salvador  

2 Distrito Federal 2 Rio de Janeiro, DF 

1 Rio Grande do 

Sul  

2 Porto Alegre  

1 Paraná 0  

1 São Paulo 6 Campinas /Rio Preto /Santos /São 

Paulo  

1 Minas Gerais 4 Caratinga / Juiz de Fora / Teófilo 

Otoni / Belo Horizonte 

1 Pará  2 Belém 

1 Pernambuco 2 Recife 

0 Rio de Janeiro 1 Niterói  

0 Ceará 1 Fortaleza  

9  22  

 

Assim, se as normas previstas no Decreto-Lei de 1915 fossem 

cumpridas à risca, o número de faculdades de medicina no país aumentaria 

mais de cem por cento.  

Apesar de ter apenas sete anos de formado, Pereira Vianna se sentia 

em condições de sugerir aos poderes competentes a limitação do número 

de vagas, baseado tanto na necessidade de que fosse elevada a qualidade 

da formação do médico, como pela dificuldade na vida prática. A 

concorrência parecia estar bastante acirrada, a deterioração do valor da 
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 Segundo o Decreto de 1915, nas cidades de Recife, Salvador, Porto Alegre, São Paulo 

e Belém onde já existia uma instituição oficial, outra poderia ser equiparada. Além 

disso, as cidades de Campinas, Rio Preto, Santos, no Estado de São Paulo e Caratinga, 

Juiz d 

e Fora e Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, podiam ter suas respectivas 

faculdades de medicina pois possuíam mais de cem mil habitantes. Belo Horizonte, 

Niterói e Fortaleza, apesar de serem cidades com menos de cem mil habitantes, eram 

capitais de unidades da federação com mais de um milhão de habitantes, portanto 

poderiam ter suas respectivas faculdades de medicina.  
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mão-de-obra médica começava a dar os seus primeiros sinais. Além disso, 

a legislação em vigor indicava um crescimento inédito do número de 

faculdades de medicina, logo de médicos formados disputando espaço em 

um mercado de trabalho cada vez mais concorrido. 

Pereira Vianna foi um dos mais ferrenhos combatentes dos 

charlatães diplomados. Compôs, com Bonifácio Costa e Portocarrero, o 

grupo de jovens médicos preocupados com a garantia do monopólio do 

mercado de trabalho dos serviços de saúde para o médico. Mostramos, na 

quarta parte deste trabalho, como associou a prática do curanderismo com 

o aumento da lotação dos cemitérios. Persuasão e coerção: para Pereira 

Vianna, os fins justificavam os meios. A defesa da limitação do número de 

vagas corrobora esta estratégia de preservar o prestígio da profissão 

restringindo o oferecimento e qualificando a mão-de-obra. 

Posição semelhante foi apresentada por Oscar Silva Araújo no 

discurso de abertura do Congresso dos Práticos. Em 1921, tinha apenas 

onze anos de formado e já havia sido eleito membro da Academia 

Nacional de Medicina, então presidida por Miguel Couto. Dermatologista, 

deixou 180 trabalhos entre teses, relatórios e comunicações científicas. Na 

Faculdade, foi assistente e chefe de clínica. No Departamento Nacional de 

Saúde Pública, ocupou a direção da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das 

Doenças Venéreas. Uniu assim, em sua carreira profissional, a vida 

associativa, científica e docente com intensa atividade tanto na gestão dos 

serviços de saúde pública como no consultório particular.  

Oscar Silva Araújo afirmou que :  

 

Julgo medida urgente a limitação dessas 

matrículas. Não será talvez um gesto muito 

democrático, mas será de grande utilidade. (...) A 

criação das faculdades estaduais é outra causa da 

crise, aumentando consideravelmente o número de 

médicos.  

A quantidade de médicos fornecidos pelas 

nossas Faculdades não está em relação com a 

quantidade de doentes que eles poderão ter para 

tratar. É preciso não esquecer a lei da economia 

geral da oferta e da procura.
352

 

Sobre a limitação do número de vagas, Neves da Rocha afirma:  

Uma outra vantagem, e não menos preciosa, senhores, 

seria evitar a funcionarização da medicina.  

O médico, cuja mentalidade conheceis, tem horror 

instintivo da condição de funcionário e se, atualmente ele 

aceita e até solicita funções, é obrigado por sua situação 

material insuficiente.  

A limitação seria, pois, ao mesmo tempo 

vantajosa para os estudos, para o interesse público 

e o interesse da ciência, o interesse moral superior 

do corpo médico, para salvaguarda de sua 

dignidade, para a possibilidade enfim achada de 

viver de sua profissão.
 353

 

 

A limitação tinha,assim, três vantagens que se associavam. Por um 

lado, cada faculdade estabeleceria um número máximo de alunos 

compatível com as condições ideais para o ensino teórico, prático 

profissional e deontológico. Assim, além da formação de qualidade, a 

limitação das vagas traria um benefício para a ciência. Por outro lado, a 

situação material do médico melhoraria, na medida em que deixaria de 

haver pletora, aumentando sua independência. Finalmente, seria evitado o 

assalariamento. 

Para Pereira Vianna, Silva Araújo e Neves da Rocha, a limitação 

seria boa para o paciente, que seria cuidado por profissional melhor 

qualificado, e para o profissional, que teria resgatada a autonomia de 

determinar o valor e as condições com se desenvolvia o próprio trabalho, 

evitando o horror instintivo da condição de funcionário. 

Finalmente, Neves da Rocha propõe: 
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 Oscar da Silva Araújo. Discurso da Sessão de Abertura, in Actas, pág. 21. Cf. nota 4. 
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 Neves da Rocha. Da limitação ou não do número dos estudantes de medicina, in 

Actas, pág .496.  Cf. nota 4. 
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O Primeiro Congresso Nacional dos Práticos, 

reunido no Rio de Janeiro, pensa ser indispensável 

que o número dos estudantes de medicina não seja 

exagerado, como tem sido até agora, sem limites 

de espécie alguma.”
354

 

 

A estratégia cerceadora do acesso indiscriminado de alunos ao 

ensino superior não tinha vínculos com a idade do relator nem com o 

desejo de beneficiar uma área específica do conhecimento médico: estava 

sendo formulada tanto por um profissional profundamente inserido no 

mercado quanto por um jovem recém-formado; tanto por um 

dermatologista quanto por um oftalmologista. Compreendiam a atividade 

médica como um trabalho do mundo dos serviços. Por esta razão, ela 

estava sujeita às regras de mercado, que não deviam nem podiam ser 

negligenciadas. Pelo contrário, a intenção e o gesto deste três relatores foi 

criar instrumentos que interferissem diretamente na tendência ao 

desequilíbrio entre oferta e procura no mercado. Parece-nos, por isso, que 

esta reivindicação da limitação do número de vagas atendia aos anseios do 

conjunto da corporação. Uma postura corporativa difere de outra de caráter 

particular na medida em que representa o conjunto da categoria e não 

apenas um segmento especializado, como os higienistas ou os obstetras-

ginecologistas. Na segunda parte deste trabalho, interesses particulares dos 

gestores da saúde pública se manifestaram quando foi a vez de defender a 

obrigatoriedade da notificação compulsória. Na terceira parte, um 

renomado obstetra fez uso da palavra para restringir, ainda mais, o campo 

de ação da parteira diplomada.  

A posição corporativa não significa que o conjunto da corporação 

apresente sua posição da mesma forma. Quando foi a vez de combater o 

curandeirismo e o espiritismo houve consenso na estratégia de divergência 

na tática: uns pautaram-se por meios persuasivos junto à clientela e ao 

Estado, enquanto outros postulavam pelo recrudescimento da via 
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 Neves da Rocha. Da limitação ou não do número dos estudantes de medicina, in 

Actas, pág. 496. Cf. nota 4.  

coercitiva. No caso da limitação do número de vagas, verificamos 

fenômeno semelhante. Enquanto Pereira Vianna, Neves da Rocha e Silva 

Araújo apresentaram a limitação do número de vagas como solução para a 

pletora, Arthur Moses discordava das razões que levavam à crise na 

profissão e apresentava outras soluções que tinham o mesmo objetivo: 

dificultar o acesso, diminuir a oferta de mão-de-obra, elevar sua 

qualificação e, consequentemente, seu preço no mercado.  

Para Arthur Moses: 

 

Não há, no entanto, excesso de médicos. 

Quando todos os diplomados exercessem a 

profissão, ainda pequeno seria o número de 

médicos para um país da extensão territorial e 

população que tem o Brasil. 

O que há é uma má distribuição de 

profissionais. Todos procuram as capitais ou 

grande cidades, de preferência os estados mais 

adiantados.
355

 

 

Em seguida, apresenta dados estatísticos onde é consignado o 

contingente de médicos em atividade em vários estados da federação.  

Ao final de seu relatório, Moses pergunta:  

 

Será excessivo o número de escolas de 

medecina no Brasil? Não. Dez são as faculdades 

no país /…/ 

Tenham todas instalações apropriadas e corpo 

docente que as dignifique e dez serão os centros de 

disseminação de cultura no Brasil.  

Sem conhecer de visu a maior parte delas, quero 

crer que nem todas possuirão tais requisitos.  

                                                           
355

 Arthur Moses. A Limitação das Matrículas nas Faculdades Médicas, in Actas, pág. 

487.  

Cf. nota 4. 
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Ao Conselho Superior de Ensino cabe volver 

com mais cuidado a atenção para esse ponto.
 356

 

 

Os documentos registram apenas nove faculdades de medicina em 

1922. Esta aparente discrepância com o discurso de Arthur Moses seria 

explicável pela seguinte dedução: a décima faculdade funcionava em 

Niterói, então capital do Estado do Rio de Janeiro, só sendo equiparada em 

1926. Esta dedução é autorizada  pelo artigo que exigia cinco anos de 

funcionamento para que a equiparação fosse concedida.  

Apesar de fazer este tipo de avaliação do mercado de trabalho, 

diferindo dos três relatores analisados anteriormente, propôs a construção 

de anfiteatros, o aumento do número de assistentes, a aquisição de 

material de demonstração e a criação de uma carreira no magistério. 

Todas estas propostas teriam como conseqüência a elevação do custo da 

formação do médico e inibiriam, consequentemente, a organização de 

instituições de ensino superior, reduzindo as vagas existentes.  

Mesmo não identificando uma pletora no mercado de trabalho, 

Arthur Moses admite, entretanto, que “na atual organização do ensino 

superior, é impossível ensinar bem a 300 alunos”
357

. No lugar de limitar o 

número de vagas, propõe maior rigor no exame vestibular, a exigência de 

exercícios práticos durante a formação e o aumento das taxas de matrícula, 

freqüência e exames: processos indiretos, considerados “aconselháveis 

para reduzir o número de estudantes, de modo a que não exceda a 

capacidade de ensino em cada faculdade”
358

.  

Arthur Moses
359

, em 1922, tinha trinta e seis anos de idade e treze 

de formado. Não era professor da Faculdade de Medicina. Sua atividade 

profissional parece ter se dirigido fundamentalmente às ciências aplicadas 

à medicina, sobretudo à veterinária. Apesar da juventude, já chefiava o 
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 Arthur Moses. A Limitação das Matrículas nas Faculdades Médicas, in Actas, pág. 

490.  

Cf. nota 4.  
357

 Idem, pág. 489. 
358

 Idem, pág. 491. 
359

 Levantamento Biográfico, pág. 59-60, em anexo.  

Serviço Veterinário do Ministério da Agricultura e dirigia o Instituto 

Experimental de Veterinária. Além disso, era sócio efetivo da Sociedade 

de Medicina e Cirurgia e membro titular da Academia Nacional de 

Medicina, tendo representado esta oficialmente no Congresso dos Práticos. 

De 1933 até seu falecimento (1945), ocupou a chefia do Instituto de 

Biologia Animal. 

A intenção de Arthur Moses se transformou em gesto. Ao final do 

evento, apresentou moção, apoiada pelo Congresso dos Práticos, em que 

proclamava: “Nem definitiva, nem provisoriamente é aconselhável a 

limitação das matrículas nas Faculdades Médicas. Não consultaria tal 

medida nem o interesse profissional nem o do ensino”
360

.  

Os meios indiretos que propôs viriam a causar o mesmo efeito 

restritivo ao acesso e à permanência na faculdade que os sugeridos por 

Pereira Vianna, Oscar Silva Araújo e Neves da Rocha.  

IMPEDIR A ENTRADA DO MÉDICO ESTRANGEIRO  

Vejamos agora a outra estratégia reguladora da relação entre oferta 

de mão-de-obra e procura de serviços de assistência médica proposta pelos 

relatores, em adendo ao Decreto de 1915: o controle do ingresso dos 

médicos estrangeiros.  

O controle dos médicos formados no exterior ou de origem 

estrangeira pode ser observado desde o início do século XIX. 

No quadro que se segue, reproduzimos alguns trechos, presentes 

em alguns decretos-leis, que sintetizam a maneira com que esta questão foi 

tratada durante o período imperial. 
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 Actas, pág. 602. Cf. nota 4. 
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H A B I L I T A Ç Ã O  D O  M É D I C O  F O R M A D O  N O  

 E S T R A N G E I R O  

P E R Í O D O  I M P E R I A L  

ANO   TRECHO  

1832 Compete às Faculdades (de Medicina do Rio de Janeiro 

e da Bahia) “… verificar os títulos dos médicos (…) 

obtidos em Escolas estrangeiras e os conhecimentos dos 

mesmos indivíduos por meio de exames a fim de que 

eles possam exercer legalmente suas profissões em 

qualquer parte do Império” (Art. 14)  

1854 Diplomados em academia estrangeira “deverão, se 

quiserem exercer a sua arte no Império, habilitar-se 

previamente por meio de exame de suficiência perante 

qualquer das Faculdades” (Art. 20) 

1879 Fazer “todos os exames exigidos aos estudantes 

graduados /nas faculdades do Império/” (Art. 24 § 22) 

1881 “… serão obrigados a prestar todos os exames em que 

se divide o curso médico das faculdades” (Art. 88)  

 

Lendo e analisando estes trechos da legislação do século XIX, 

podemos observar que não havia um reconhecimento automático da 

habilitação profissional obtida em país estrangeiro. 

Com a Proclamação da República, este quadro sofreu algumas 

alterações, sobretudo com a mais que explícita intenção liberal, revelada 

nesta questão, na Lei Rivadávia (1911).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A B I L I T A Ç Ã O  D O  M É D I C O  F O R M A D O  N O  

E S T R A N G E I R O  

P E R Í O D O  R E P U B L I C A N O  

ANO  TRECHO  

1892 Não consta nenhuma referência 

1903 –  

Sodré 

A Universidade deve “verificar as habilitações 

dos profissionais diplomados por Faculdades 

estrangeiras” (Art. 4, § 11) 

A requisição de exame de estado só pode ser 

deferida depois de “obtida a respectiva carta de 

naturalização” (Art. 7, § 4) 

1911 –  

Rivadávia 

Não consta nenhuma referência 

1915 “… exibirão teses sobre três das cadeiras dos 

quatro últimos anos do curso que lhes couberem 

por sorte, e sustentarão oralmente o que 

houverem escrito, prestando também um exame 

prático sempre que for possível” (Art. 108) 

 

Tanto no Decreto de 1892 quanto na Lei Rivadávia, não há 

qualquer menção a exames de habilitação para profissional formado no 

estrangeiro ou nascido fora do Brasil. 

No Projeto Sodré, estabelece-se uma distinção, até então inédita, 

entre o profissional estrangeiro que desejasse exercer a atividade no Brasil 

e o brasileiro que tivesse freqüentado o curso superior fora do país. Para o 

estrangeiro, a naturalização era um pré-requisito para a requisição do 

exame de estado. Identificamos, neste caso, a criação de um obstáculo 

formal para a inserção profissional de estrangeiros no país e, 

consequentemente, a garantia de que o mercado fosse disputado apenas 

entre médicos brasileiros, formados ou não no país. 
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O Decreto de 1915 abole este tipo de distinção calcada na origem 

nacional do profissional. Este, entretanto, foi um ponto ressaltado por 

Aristides Rabello, formado em 1914, militante da Sociedade de Medicina 

e Cirurgia
361

. Ele afirma que:  

 

(...) O Brasil está repleto de faculdades médicas; 

agora já não sucede o que dantes sucedia. Não há 

nenhuma localidade no território nacional, a não 

ser em alguma aldeia, semi selvagem perdida na 

orla da floresta, aqui e ali, onde a vida do homem 

de gravata é humanamente impossível, que não 

possua médicos! A benéfica concorrência, tão útil 

aos necessitados de socorros médicos, já se 

estabeleceu mesmo entre os profissionais 

brasileiros. De norte a sul, de este a oeste, na 

província, na capital, as faculdades lançam à 

circulação, cada ano, bateladas de médicos, de 

todos os jeitos, de todos os feitios, desde o 

modesto candidato a médico de campo, até o 

jovem sábio laureado. Existe mesmo um exagero, 

uma lamentável pletora. Não precisamos mais 

facilitar a vinda de outros. E esta compensação, a 

de irem os nossos doutores trabalhar fora de sua 

pátria, não seria compensação, seria antes um 

verdadeiro castigo.
 362

 

 

Sua avaliação sobre a distribuição de profissionais médicos no 

território brasileiro diferia assim da apresentada por Arthur Moses. Até o 

início do século XX, muitos médicos brasileiros formavam-se no exterior, 

sobretudo na França, ou iam para o exterior trabalhar em algum laboratório 

especializado, alguma clínica ou hospital. A concessão da vinda de 
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 Levantamento Biográfico, pág. 76, em anexo.  
362

 Aristides Rabello. Internacionalização do exercício da medicina. Defesa contra os 

indesejáveis, in Actas, pág. 505. Cf. nota 4. 

estrangeiros para o país se dava como contrapartida à acolhida a 

profissionais brasileiros. 

No lugar da prudência, solicitada por Pereira Vianna às autoridades 

quando da concessão de diplomas a médicos estrangeiros, Aristides 

Rabello sugeria com todas as letras que fosse dificultada a vinda de 

médicos estrangeiros e que a concorrência se estabelecesse apenas entre os 

profissionais brasileiros.  

 

DEFENDER A NECESSIDADE DO DIPLOMA  

Apesar de o Código Penal promulgado em 1890 considerar crime 

contra a saúde pública “exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, 

(…) sem estar habilitado”
363

, a Constituição pregava o livre exercício 

profissional, afirmando: “É garantido o livre exercício de qualquer 

profissão moral, intelectual e industrial”
364

. O Decreto de 1915, por outro 

lado, não proclamava a obrigatoriedade do diploma reconhecido 

oficialmente, nem exigia sua apresentação como pré-requisito para o 

exercício profissional. Baseados nestas contradições legais, muitos 

profissionais estruturavam argumentos de defesa do ensino livre enquanto 

outro defenderam sua obrigatorioedade. 

Para defender a inclusão da apresentação do diploma entre as 

exigências para o pleno exercício profissional, Portocarrero recupera o 

mesmo artigo da Constituição e afirma: 

 

Da análise do texto constitucional parece, a 

princípio, resultar que a liberdade é ampla, sem 

distinção de profissões nem requisitos especiais; se 

onde a lei não distingue, a ninguém é lícito 

distinguir, ter-se-ia de entender como garantia a 

liberdade ampla de qualquer profissão. 

Mas entretanto, tal se dá. Se a liberdade termina 

onde começa o direito de outrem, se o exercício da 
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 Código Penal de 1890, art. 156.  
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 Constituição de 1891, art. 72, § 24. 
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profissão não pode ter lugar sem atenção às várias 

leis penais, (...) é óbvio que a liberdade 

profissional, como todas as outras liberdades, tem 

limites. 
365

  

 

Os limites da liberdade profissional, no seu entender, deveriam 

estar relacionados com a introdução de requisitos de idoneidade e de 

provas de capacidade. O diploma representaria um instrumento de 

capacidade comprovada que não deixaria ao público a tarefa de julgar e 

selecionar o profissional aleatoriamente, como quer a lógica 

eminentemente liberal. 

 

É certo que, diplomados ao fim do curso, nem 

todos estarão plenamente em condições de 

diagnosticar, operar, curar; certo é, porém, 

igualmente, que se alguns diplomados não 

estiverem nessas condições, ainda menos estarão 

os não diplomados que, sem ter seguido qualquer 

curso, só poderão adquirir qualquer competência 

(quando o possam!) através dos mais terríveis erros 

e à custa de danos e de mortes. 
366

 

 

Segundo revela, alguns deputados
367

 teriam apresentado emendas 

que preconizavam o exercício de quaisquer profissões independentemente 

de diploma ou título semelhante. O tema, objeto de controvérsia no 

Congresso dos Práticos, parecia ocupar a atenção de parlamentares e tinha 

sua história. O 13º artigo do Decreto de 1832 estabelecia que “… sem 

título conferido, ou aprovado, pelas /Faculdades de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia/, ninguém /poderia/ curar”.  

                                                           
365

 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica , in Actas, pág. 356. Cf. 

nota 4. 
366

 Idem, pág. 359.  
367

 Os deputados mencionados são Demétrio Ribeiro, Pinheiro Machado e Barbosa Lima. 

Nos decretos seguintes, esta prerrogativa deixou de existir, 

voltando a ser incluída, apenas, no Projeto Azevedo Sodré de 1903 .  

A vida na faculdade, a convivência com mestres e colegas, os 

conhecimentos teóricos adquiridos com os anos de leitura e a experiência 

clínica – todos estes aspectos associados contribuiriam, no entender de 

Portocarrero, para a capacitação inicial do médico. Assim, suas palavras 

voltam-se contra os que defendiam a idéia de que a formação médica 

dependia exclusivamente da prática não institucionalizada, posição 

expressa na Reforma Rivadávia (1911), que reconhecia 

indiscriminadamente todas as instituições de nível superior como aptas a 

formar médicos e não estabelecia qualquer controle ou fiscalização no 

acesso, formação e habilitação final. A intenção e o gesto de Portocarrero 

procuravam afirmar “que a liberdade profissional para médicos, conforme 

consignada na Constituição Federal, não implica a dispensa do 

diploma”
368

.  

Portocarrero buscou ao longo do Congresso concentrar sua atenção 

no estabelecimento de estratégias que garantissem o monopólio do médico 

no mercado de serviços de cura. Em relação ao anúncio de curas não 

comprovadas pela ciência, a Inspetoria de Fiscalização do Exercício da 

Medicina, no seu entender, permanecia quase impotente. O guerreiro 

aguerrido mostrou suas armas contra os médicos que burlavam o que 

determinava o Código Penal e viviam em conluio com a farmácia e o 

farmacêutico e defendeu, com unhas e dentes, a obrigatoriedade da 

capacitação formal e da obtenção do diploma como pré-requisito para o 

exercício profissional. O ensino livre, presente na Lei Rivadávia, 

encontrava em Portocarrero seu maior inimigo.  

EXIGIR MAIOR RIGOR NA EQUIPARAÇÃO 

O conjunto de proposições cerceadoras do acesso à faculdade, 

elevadoras do custo da formação e reguladoras do mercado de trabalho, 

contou ainda com as palavras, intenções e gestos de um dos mais 

importantes atores presentes naquele evento: Fernando Magalhães. 

                                                           
368

 Portocarrero. Liberdade profissional médica e paramédica, in Actas, pág. 373. Cf. 

nota 4. 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 

 

161 

Este obstetra e ginecologista nasceu e atuava no Rio de Janeiro, 

então capital da República. Em 1922, tinha quarenta e quatro anos de 

idade e vinte e três de formado. Em termos associativos, presidia a 

Sociedade de Medicina e Cirurgia, a Seção de Cirurgia Especializada da 

Academia Nacional de Medicina e o Congresso Nacional dos Práticos. 

Além disso, era Catedrático de Clínica Obstétrica e dirigia a Maternidade 

de Laranjeiras e o Hospital Pró-Matre. Em seu currículo, constam mais de 

cento e setenta trabalhos científicos publicados em revistas especializadas 

em ginecologia e obstetrícia, alguns dos quais mereceram prêmios. A 

combinação de militâncias associativas, políticas e científicas levou-o a 

ocupar, na década de 1930, a direção da Faculdade de Medicina, a reitoria 

da Universidade do Rio de Janeiro, a presidência da Academia Nacional de 

Medicina e o parlamento constituinte. Era, em resumo, um clínico obstetra 

que combinava e dividia sua atividade entre o consultório, os hospitais e a 

direção da faculdade onde lecionava e das associações corporativas. 

Fernando Magalhães é outro nome a integrar a seleta relação de 

componentes da elite da elite médica, presente no evento. Com toda esta 

inserção social e associativa, sua palavra torna-se autorizada, adquirindo 

uma conotação especial.  

Fazendo uma avaliação histórica do processo de organização do 

ensino médico no país, particularmente da maior ou menor presença do 

Estado, afirma:  

 

Da tutela integral do Estado, passou-se à Lei 

Orgânica de 1911, cujos desmandos o trabalho 

incompleto da Reforma de 1915 não conseguiu 

apagar.
369

 

 

A tutela integral a que se refere Fernando Magalhães são as 

injunções do Decreto n° 1.159 de 3 de dezembro de 1892, substituído pela 

Lei Orgânica de 1911, o qual sujeitava as instituições livres ou estaduais a 

                                                           
369

 Fernando Magalhães. A desoficialização do ensino é a causa da decadência 

profissional, in Actas, págs. 447-448. Cf. nota 4.  

uma inspeção do Governo Federal. O fiscal deveria verificar se havia 

moralidade e higiene nos estabelecimentos e se se ensinavam todas as 

matérias ministradas nas instituições federais. Apesar de o Decreto de 

1892 não estabelecer que procedimentos deveriam ser empreendidos pelo 

inspetor para atingir estes fins, Fernando Magalhães o considerou 

expressão da tutela integral do Estado em matéria de ensino. Sua posição 

talvez se explique na medida em que o acesso dependia dos rígidos exames 

de madureza, elaborados e controlados pelo Estado e porque as 

instituições livres estavam sujeitas à inspeção anual de comissários, 

encarregados de assistir aos exames realizados nas escolas livres e de 

relatá-los ao Governo.
370

 Caso a instituição livre não cumprisse a 

determinação de abrir as portas ao comissário, a Congregação estava 

sujeita “(...) a uma censura particular ou pública do Governo, o qual, em 

caso de reincidência, multaria/ a associação em 500$ a 1:000$ e por último 

/poderia/ suspender a faculdade ou Escola por tempo não excedente a dois 

anos”
371

.  

Fernando Magalhães classifica as mudanças promovidas pelo 

liberalismo inerente à Lei Orgânica de 1911 como desmandos. Refere-se, 

neste trecho, ao processo em que o Conselho Superior de Ensino havia 

equiparado uma instituição homeopática às oficiais alopáticas. Para 

Fernando Magalhães, a lei dava margem a burla, e era burlada:  

 

A atual lei do ensino prevê a equiparação das 

escolas médicas privadas que preencherem os 

requisitos necessários. De fato, não há um rigor 

demasiado para tal concessão …
 372

  

 

Esta ausência de rigor seria explicada pelo fato de as equiparações 

estarem sendo “distribuídas ao sabor das amizades e do compadrismo (...) 
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em benefício dos apaniguados”
373

, caso em que ele enquadrava a 

equiparação da Faculdade Hahnemanniana, que analisamos na quarta parte 

deste trabalho. 

Se estes elementos, próprios de uma sociedade clientelista e 

patriarcal, predominassem sobre os critérios de equiparação, analisados 

anteriormente, as conseqüências poderiam ser, no seu entender, 

desastrosas:  

 

Dentro em pouco, multiplicadas as faculdades, 

que surgirão como toda a indústria nova 

largamente explorada, o diploma de médico valerá 

menos do que o rótulo de uma garrafa vazia ou o 

escrito de uma casa desabitada. Será, entretanto, 

muito mais perigoso do que qualquer deles, porque 

o diploma generalizado vai enganar o desprevenido 

que não sabe e não pode distinguir a verdade da 

contrafacção, o bom do ordinário, o prestimoso do 

imprestável.  

E, desde que se improvise o médico sem cultura 

e sem consciência, degrada-se a profissão na 

cupidez e no embuste. Para lá caminharemos, e em 

pouco tempo, se não houver uma reação enérgica 

contra o ensino comercializado.
374

 

 

Como vimos anteriormente, as normas previstas no Decreto de 

1915 possibilitavam a duplicação do número de faculdades de medicina.  

Evitar a desvalorização e a desqualificação da profissão perante a 

sociedade: esta parecia ser a principal preocupação de Fernando 

Magalhães. O presidente do Congresso dos Práticos estava inconformado 

com a equiparação oferecida pelo Conselho Superior de Ensino à 

Faculdade Homeopática um ano antes. Incomodava-o ainda mais a 
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 Idem, ibidem.  
374

 Fernando Magalhães. A desoficialização do ensino é a causa da decadência 

profissional, in Actas, págs. 450-451. Cf. nota 4. 

potencial ampliação do número de estabelecimentos de ensino superior 

possibilitada pela lei da equiparação.  

Além disso, a equiparação, feita sob a chancela do clientelismo e 

do paternalismo, poderia favorecer interesses privados:  

 

/As escolas médicas particulares/ são 

evidentemente um mal pela sua procedência. 

Nascem da vaidade pueril e do espírito 

interesseiro; seus criadores sonham com a insígnia 

professoral que os destaca do seu meio e os 

melhora perante o público na luta da concorrência. 

( … ) E, porque precisam viver, lutam tenazmente 

pela equiparação que é a garantia do diploma 

válido, isto é da mercadoria mais ou menos 

cotada.
375

  

 

Estas palavras denotam que havia uma acirrada disputa entre os 

profissionais para conquistar prestígio junto à clientela. O fato de lecionar 

em uma instituição de ensino superior, ou dirigi-la, fosse ela qual fosse, 

representava para Fernando Magalhães uma etapa para a obtenção de 

reconhecimento social. A moção, apoiada pelo Congresso, apresentada por 

Oswaldo de Oliveira conciliando “todos os membros da classe médica à 

paz, à harmonia, à união e ao respeito mútuo que a dignidade da profissão 

exige”
376

 nos permite deduzir, sem grandes dificuldades, que os conflitos 

internos atingiam altos índices.  

Assim como Oswaldo de Oliveira, Fernando Magalhães propôs a 

completa estatização do ensino superior: 

 

Sem dúvida, pela extensão do país, é necessária a 

fundação de novas faculdades médicas, contanto que 

sejam amparadas e fiscalizadas pelo governo. A 

                                                           
375

 Idem, pág. 449. Cf. nota 4. 
376

 Actas, pág. 609. Cf. nota 4.  
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instrução é um dever e não uma indústria, e o dever, em 

qualquer dos ramos da administração, está longe de ser 

tão açodadamente e tão encarniçadamente procurado 

como no caso do ensino industrial da medicina.
377

 

 

Os interesses corporativos se organizaram. Apesar das diferenças e 

divergências entre os relatores, todos tinham a mesma intenção: tornar o 

ensino médico ainda mais esotérico. 

Procurando o significado desta expressão no dicionário, 

encontramos:  

1. Diz-se do ensinamento que, em escolas filosóficas da 

antigüidade grega, era reservado aos discípulos 

completamente instruídos.  

2. Todo ensinamento ministrado a círculo restrito e 

fechado de ouvintes.  

3. Compreensível por poucos, obscuro, hermético. 

Ao incrementar os critérios de equiparação das faculdades livres e 

mesmo ao propor a limitação do número de vagas, o aumento das taxas, a 

associação do ensino médico com o hospital, a obrigatoriedade de 

diploma, a lisura no processo de equiparação ou a restrição ao médico de 

origem estrangeira, os relatores visavam a tornar o conhecimento médico 

ainda mais restrito a um círculo fechado de ouvintes. Quanto mais ele 

fosse reservado aos discípulos completamente instruídos, menor seria o 

número de pessoas que estariam habilitadas a praticá-lo. Assim, o controle 

sobre a formação e a capacitação profissional teria melhores condições de 

ser exercido. Além disso, estaria sendo administrado a quantidade de 

pessoal a ser lançado anualmente no mercado. Com isso a corporação 

estaria se prevenindo de uma virtual pletora, que desvaloriza e desprestigia 

a corporação perante a sociedade e o Estado. Jovens ou não, professores ou 

não, todos pensaram e formularam palavras, intenções e gestos neste 

sentido.  

                                                           
377

 Fernando Magalhães. A desoficialização do ensino é a causa da decadência 

profissional, in Actas, págs. 449-450. Cf. nota 4. 

A defesa da obrigatoriedade do diploma e os limites à atuação do 

médico estrangeiro ou formado no exterior, analisados neste capítulo, 

corroboram a tendência fortemente elitista e centralizadora identificada 

nos relatórios que abordaram tal tema. Só poderia exercer a medicina no 

Brasil o profissional que se submetesse a um ritual acadêmico 

administrado, reconhecido e controlado por médicos nacionais. Uma outra 

face do esoterismo pode ser assim observada: apenas nas escolas oficiais, 

que deveriam ser poucas, os discípulos poderiam ser completamente 

instruídos. Fora delas, não seria ministrado ensinamento suficientemente 

obscuro ou hermético. As instituições livres ou estrangeiras não eram 

julgadas capazes de formar pessoal de nível superior .  

Cabe salientar mais uma vez que o objetivo de tornar o 

conhecimento inacessível, compreensível por poucos, obscuro, hermético, 

era comum aos relatores que se posicionaram sobre este ponto. 

Caracteriza-se assim um interesse do conjunto da corporação.  

OS INTERESSES PARTICULARES 

Os interesses particulares manifestaram-se de forma diferente. 

Desta feita, alguns relatores trataram propor a criação escolas 

especializadas para a formação profissional de higienistas ou de incluir 

esta ou aquela disciplina no currículo para reforçar esta ou aquela área 

específica do conhecimento onde atuavam. Dois grupos específicos 

parecem ter adotado esta estratégia para manifestar seus interesses: os 

defensores do modelo higienista e os do tecnicista. No primeiro caso, 

temos os nomes de Fontenelle, Sá Lessa, Renato Kehl e de Joaquim Motta. 

O grupo dos higienistas encontra-se dividido em dois. Uns postulam 

interesses gerais dos higienistas, como a criação de uma escola de saúde 

pública. Outros, como o dermatologista Joaquim Motta, pleiteiam a 

elevação do prestígio de determinada área do conhecimento. O tecnicista 

Arnaldo de Moraes luta pelos interesses particulares dos médicos 

obstetras.  

CRIAR ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

Fontenelle parte de uma premissa própria à mentalidade higienista 

para estruturar sua proposta:  
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A atividade de higiene pública exige, hoje em 

dia, profissionais inteiramente especializados, que 

empreguem todo o seu tempo nesse mister 

particular e para cujo desempenho é insuficiente a 

instrução do médico comum, dedicando apenas 

parte de seus esforços à repartição sanitária. (...)  

Impõe-se, pois, entre nós, a criação de uma 

Escola de Higiene e Saúde Pública, onde 

profissionais especializados, do país ou de fora, 

possam formar os técnicos indispensáveis à vasta 

organização sanitária que necessitamos para todo o 

Brasil.
 378

 

 

Junto com Plácido Barbosa, Fontenelle (um dos fundadores da 

Sociedade Brasileira de Higiene em 1922) esteve à frente dos cursos 

técnicos de enfermeiras-visitadoras que foram organizados na capital da 

República anos antes da fundação do Instituto Ana Nery, que só ocorreu 

em 1923, como já expusemos no capítulo referente às enfermeiras. Tanto 

para o Instituto Ana Nery, como para a Escola de Saúde Pública, 

Fontenelle concebia a participação de profissionais especializados do país 

ou de fora, numa alusão à Fundação Rockefeller, que exercia enorme 

influência na formação de higienistas no Brasil no início do século. Um 

estudo que priorizasse a ação dos médicos vinculados, de alguma forma, à 

Fundação Rockefeller encontraria material farto para consulta e análise nos 

Anais do Congresso Nacional dos Práticos. 

Este pronunciamento fazia parte da estratégia, implementada por 

Fontenelle durante o Congresso,  para obter maior reconhecimento e 

legitimidade entre os pares para as atividades que já vinha desenvolvendo 

à frente do Serviço de Estatística e Demografia Sanitária, vinculado ao 

Departamento Nacional de Saúde Pública. Como analisamos na primeira 

parte deste trabalho, várias foram as lutas que mobilizaram os higienistas 

naquele evento: contra o aborto, a tuberculose, as degenerações nervosas, o 

                                                           
378

 Fontenelle. Ensino Técnico de Higiene, in Actas, pág. 551/552. Cf. nota 4. 

analfabetismo. Ao longo deste trabalho, ficou claro que a luta pela 

valorização profissional do higienista era parte integrante desta agenda de 

militantes.  

Sá Lessa
379

 (34 anos de idade e 7 de formado) identifica o reduzido 

número de higienistas e visitadoras treinadas para satisfazer as demandas 

sociais:  

 

Para sanar essa deficiência, já se tem insistido 

longamente sobre a necessidade da criação no Rio 

de instituições especializadas no ensino de higiene, 

ou como o Instituto de São Paulo, ou na forma 

mais ampla de Escola de Saúde Pública.
380

 

 

Quanto à formação do médico na área da higiene, identifica 

“dissemelhança radical entre o ensino de higiene recebido nessas 

faculdades e o caráter e natureza do trabalho efetivo a executar”. E, como 

os demais relatores, transforma suas palavras em gesto: “A medida prévia, 

recomendada pela mais elementar prudência, é a reforma radical do ensino 

de higiene nas faculdades médicas onde ele seja puramente teórico
381

. 

Ao longo deste trabalho, temos percebido como os defensores do 

modelo higienista atuaram no Congresso dos Práticos: em bloco. Ao 

reiterar a importância da notificação compulsória, uniram suas palavras e 

gestos para condenar os clínicos que, amparados no princípio do segredo 

profissional, não cumpriam esta obrigação legal. No presente caso, 

Fontenelle e Carlos Sá, juntos, defenderam a criação de uma Escola de 

Saúde Pública para aumentar o prestígio desta área específica do 

conhecimento médico. Os higienistas agiram mais uma vez em bloco, 

propondo que o conhecimento que dominavam se tornasse ainda mais 

esotérico.  

                                                           
379

 Levantamento Biográfico, pág. 81, em anexo. 
380

 Sá Lessa. Alguns aspectos da legislação comparada, in Actas, pág. 466-467. Cf. nota 

4. 
381

 Idem, pág. 467. 
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No Decreto de 1915, a cadeira de higiene integrava uma mesma 

seção com a de medicina legal
382

. Estava prevista ainda a criação de um 

Museu de Higiene, que ficaria sob a direção do professor da disciplina
383

.  

Renato Kehl, higienista de vertente eugenista, propõe:  

 

Nestas condições, somos de opinião que se 

torne obrigatório o estudo da Eugenia, nas escolas 

médicas brasileiras, de preferência como disciplina 

isolada, ou então anexa à higiene, de maneira a 

torná-la mais conhecida, ou melhor, menos 

descurada dos médicos nacionais. Desse modo 

destruir-se-á, além do mais, o ceticismo que se 

apossou de muitos espíritos, principalmente dos 

pouco versados sobre o assunto, que julgam 

impraticável o programa de eugenização. Somos, 

também, de opinião que as cadeiras de obstetrícia e 

de pediatria, estas duas principalmente, incluam no 

seu programa assuntos de Eugenia com elas 

relacionados.
384

 

 

Renato Kehl nasceu em Limeira, interior de São Paulo (1889), 

diplomou-se pela antiga Escola de Farmácia da Universidade de São Paulo 

(1909) e pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1915). Em 1918, 

participou da fundação da “Sociedade Eugênica de São Paulo”, primeira 

do gênero na América Latina, que contava com cento e quarenta médicos. 

Na mesma época, aderiu à campanha de saneamento rural, coordenada por 

Belisário Penna, tornando-se inspetor sanitário. Organizou, ainda, o 

Serviço de Educação Sanitária da Inspetoria da Lepra e das Doenças 

Venéreas e o Museu de Higiene, montado exclusivamente para a 

Exposição Internacional do Centenário da Independência. Associou sua 

vida de médico com a de farmacêutico, chegando a dirigir a Bayer durante 

                                                           
382

 Decreto-Lei n° 11.530 de 1915, art. 192.  
383

 Idem, art. 184.  
384 Renato Kehl. O médico e o culto da raça., in Actas, pág. 433. Cf. nota 4. 

vinte e três anos. A propagação da eugenia foi, entretanto, a atividade em 

que mais se destacou, fazendo diversas conferências tanto na Sociedade de 

Medicina e Cirurgia quanto na Academia Nacional de Medicina e 

publicando vários livros sobre o tema. No exterior, integrou a Sociedade 

Mexicana de Eugenia, a Eugenic Society de Londres e o Institut 

d‟Anthropologie de Paris.  

Analisando a atuação dos eugenistas, Marques (1994) afirma que 

Kehl:  

 

… participa da proliferação discursiva, própria 

dos anos vinte, que condenava os contágios entre 

pessoas de etnias diferentes como fonte de 

degeneração racial e de degeneração moral. (...) Na 

sua missão, os eugenistas ocuparam todos os 

espaços possíveis: as academias médicas, as 

escolas, as delegacias de polícia, os tribunais de 

justiça, estabelecendo uma verdadeira rede de 

solidariedade entre discursos, instituições e 

personagens, entre estes o médico, o pedagogo, o 

jurista, os agentes do controle social repressivo, a 

dona de casa, o pai preocupado com o destino de 

sua prole.  

(Marques, 1994:15) 

 

Os interesses profissionais que orientaram sua carreira verificaram-

se assim no Congresso dos Práticos. Mais um espaço precisava ser 

ocupado: a Faculdade de Medicina. Suas palavras denunciam suas 

intenções: desvincular a eugenia da higiene, dando-lhe o caráter de 

disciplina obrigatória. Com isso, visava a obter do conjunto da categoria o 

reconhecimento necessário, destruindo o ceticismo que se apossara de 

muitos espíritos. Este era um dos passos mais importantes para conseguir 

implementar as políticas públicas de higiene que idealizava: fazer com que 

o conjunto da corporação valorizasse a atuação de um segmento 

especializado.  
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VALORIZAR O COMBATE À SÍFILIS E ÀS DOENÇAS VENÉREAS 

A outra face da atuação dos higienistas no campo da educação foi 

liderada por Joaquim Motta. Para ele, cabia forçar a presença de estudantes 

em certa disciplina para ampliar sua importância na vida do profissional e 

justifica-se:  

 

Não sendo obrigatória a freqüência da clínica 

dermatológica nos cursos oficiais do país, não 

admira abandonem as faculdades muitos médicos 

que, por nunca lhes ter sido mostrado um caso de 

lepra, são incapazes de reconhecê-la, 

principalmente quando não se apresente a doença 

com manifestações características, pelas quais 

desde logo, mesmo ao leigo, o diagnóstico se 

impunha.
 385

 

 

A linha de frente de combate às doenças venéreas esteve presente 

ao Congresso Nacional dos Práticos: Eduardo Rabello, Henrique Autran e 

Joaquim Motta. Na quarta parte deste trabalho, observamos como Rabello 

reiterou a necessidade da repressão ao charlatanismo em relação às 

doenças venéreas e à lepra. Na segunda parte, analisamos o interesse de 

Autran em reproduzir no Brasil os procedimentos penais adotados na Nova 

Zelândia e e na América do Norte, que impediam a um doente venéreo 

trabalhar em fábricas ou estabelecimentos de substâncias alimentares. Os 

meios suasórios previstos na lei, nos dois casos, pareciam-lhes débeis para 

extinguir tamanho mal. A inclusão da lepra e das doenças venéreas no 

campo da dermatologia fez com que estas enfermidades fossem dotadas de 

intensa evocação simbólica (Carrara,1996). No Congresso dos Práticos. os 

dermatologistas implementaram um conjunto de estratégias que 

associavam a conclamação ao incremento do aparelho coercitivo do 
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 Joaquim Motta O problema da lepra no Brasil, in Actas, pág. 211. Cf. nota 4. 

Estado sobre charlatães e doentes com a elevação da dermatologia ao 

patamar das disciplinas de presença obrigatória. 

O fato de ser da comissão executiva que organizou o Congresso 

dos Práticos não fez com que Joaquim Motta abdicasse de seus interesses 

particulares de dermatologista. Pelo contrário, aquele evento poderia se 

transformar em um meio para ampliar o prestígio e o reconhecimento da 

área específica de conhecimento que dominava, na qual atuava, sobre a 

qual lecionava e escrevia. 

Suas palavras e intenções transformaram-se em gestos. Em moção 

apoiada pelo Congresso dos Práticos, propôs:  

 

O Congresso Nacional dos Práticos apela aos 

professores de clínica dermatológica das 

faculdades médicas do País para que se esforcem 

no sentido de ser tornado eficiente o estudo clínico 

da lepra, de modo a que possam os práticos 

auxiliar eficazmente as autoridades sanitárias no 

combate àquela doença. 
386

 

 

Como responsável pela Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das 

Doenças Venéreas, Joaquim Motta era uma das autoridades sanitárias 

responsáveis pelo combate a estas enfermidades. Seu intuito era incentivar 

as demais faculdades de medicina do país a capacitar profissionais a 

trabalharem com a Inspetoria por ele dirigida. 

Garantir a Obstetrícia aos Obstetras 

O outro grupo era constituído por clínicos, defensores do modelo 

tecnicista, cada qual atuando dentro de áreas particulares de 

especialização. Eles desejavam reformular o currículo para inserir ou 

ressaltar sua área profissional particular, como o obstetra Arnaldo de 

Moraes.  

Analisadas na terceira parte deste trabalho, o conjunto de 

estratégias encetadas por Arnaldo de Moraes visava, sobretudo, a delimitar 
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a área de conhecimento da parteira diplomada e a restringir o espaço para o 

exercício de sua prática. Verificamos, ao mesmo tempo, na legislação do 

século XIX e início do século XX, o progressivo aumento da 

complexidade do acesso e a crescente sofisticação do curso de parteira. 

Estes fatores levariam a mulher leiga, sobretudo de origem popular, a não 

ter condições econômicas nem escolaridade suficiente para alcançar os 

pré-requisitos estabelecidos. Apesar disto, na prática, as parteiras 

concorriam com o médico. Parecia, na verdade, estarem se constituindo 

duas modalidades de exercício da atividade da parteira. Havia uma parteira 

leiga – que exercia sua atividade sem ter freqüentado qualquer curso 

formal – e outra que havia sido oficialmente habilitada, através do curso 

de obstetrícia criado, por médicos, em 1915. Este segundo grupo, para 

Arnaldo de Moraes, carecia de reconhecimento do conjunto de obstetras:  

 

Urge que se facilite à parteira os elementos de 

instrução, de preparo, que prestigiando a 

profissional, a tornem desejada e respeitada, na 

sociedade, a façam olhada pelos obstetras como 

uma auxiliar preciosa e constituam dela o melhor 

elemento na perseguição das indesejáveis 

„aborteiras‟ (faiseuses d’anges).
387

 

  

As palavras de Arnaldo de Moraes, reputado ginecologista, livre-

docente de Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina e membro da 

Academia Nacional de Medicina, fundador do Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões, denotam sua intenção de estabelecer uma hierarquia entre 

obstetras e parteiras oficialmente habilitadas, pré-requisito para sua 

aceitação pelos obstetras. Além disso, convocava as parteiras formalmente 

habilitadas a se juntarem aos obstetras na perseguição às leigas, tidas como 

aborteiras.  
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 Arnaldo de Moraes. Do exercício da profissão de parteira, in Actas, pág. 255. Cf. nota 

4. 

Seu intuito, com esta delimitação do campo do conhecimento e da 

prática da parteira diplomada, foi “/lembrar/ que a assistência à gestante 

deve ser feita de uma maneira criteriosa, o que só pode ser obtido à custa 

de uma cultura obstétrica real”
388

, ou seja, a formação profissional que 

apenas o médico obstetra recebia na faculdade. 

Enquanto as diferentes estratégias de aumento da complexidade 

dos critérios de acesso e permanência na faculdade correspondiam a 

interesses do conjunto da corporação, a defesa da inclusão de disciplinas 

no currículo do curso médico ou da criação de Escolas de Saúde Pública 

parece representar, sobretudo, os interesses particulares de higienistas e 

tecnicistas. Ao propor a inclusão desta ou daquela disciplina no currículo 

médico, diversos segmentos da corporação pretendiam criar espaços para o 

reconhecimento e a valorização da especialidade que exerciam. Os 

higienistas queriam fazer com que sua área do conhecimento fosse dotada 

de alto índice de especialização; os tecnicistas queriam ter garantias para o 

exercício de sua atividade em bases monopolísticas. 

   

A intenção flexneriana  

O conjunto de proposições feitas durante o Congresso dos Práticos 

tinha a finalidade de incrementar os critérios, instituídos em 1915, de 

acesso e permanência do aluno na faculdade e dificultar a proliferação de 

instituições de ensino superior pelo país. Esta intenção dos relatores e os 

artigos que integram aquele decreto-lei poderiam intervir diretamente na 

qualidade da formação do profissional e na quantidade de médicos que 

estariam sendo liberados no mercado de trabalho. 

Para os relatores, este incremento poderia contribuir para a 

preservação do prestígio profissional do médico, elevando o valor da mão-

de-obra da categoria. Diferentes estratégias foram propostas neste sentido, 

mas todas tinham o mesmo fim.  
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A título de resumo, poderíamos organizar o conjunto de estratégias 

da seguinte forma:  

 

Relator   Estratégia  

Aristides Rabello impedir a vinda de estrangeiros  

Arthur Moses  elevar taxas e rigor nos exames 

Fernando 

Magalhães 

exigir maior rigor na equiparação  

Irineu Malagueta prover as faculdades de hospital 

Neves da Rocha  limitar o número de vagas 

Oscar Clark  cobrar taxas para todos os serviços 

Oscar Silva Araújo limitar o número de vagas 

Oswaldo de 

Oliveira 

prover as faculdades de hospital 

Pereira Vianna exigir rigor no reconhecimento de 

estrangeiros  

Portocarrero exigir obrigatoriedade de diploma 

 

Neste sentido, tanto o Decreto de 1915 quanto as sugestões 

apresentadas durante o Congresso dos Práticos nos permitem estabelecer 

alguns paralelos com a denominada Reforma Flexner, que ocorria na 

mesma época nos Estados Unidos.  

Até meados do século XIX, a formação profissional nos Estados 

Unidos era bastante crítica. As Universidades pagavam mal os professores 

e os alunos ingressavam sem uma preparação mínima. Não havia controle 

do ensino ministrado, nem estatal nem corporativo. Muitas vezes, o 

médico se formava sem ter tido sequer sua freqüência no curso controlada.  

Paul Starr (1982) descreve minuciosamente o papel decisivo que a 

Reforma do Ensino desempenhou no processo de conquista da 

homogeneidade econômica e social no interior da categoria médica.  

Inicialmente, identifica os esforços de Charles Eliot, presidente da 

Universidade de Harvard (1869) e de Daniel Gilmam da John Hopkins 

University (1893). Eles procuraram reformar o ensino da medicina, 

padronizando o currículo e aumentando o tempo de formação para a 

capacitação profissional. Mesmo assim, no início do século XX, muitos 

contrastes ainda podiam ser observados entre profissionais que se 

formavam em Harvard e na John Hopkins e os que haviam freqüentado as 

demais escolas médicas. Apesar das leis de credenciamento, as escolas 

particulares continuavam a formar uma grande quantidade de médicos, 

muitos deles desqualificados para o exercício da profissão. Este fato tinha 

duas graves conseqüências: por um lado, aumentava a competição entre 

pares, por outro fomentava uma imagem que desqualificava o profissional 

aos olhos da clientela.  

Em 1904, foi criado o Conselho de Ensino Médico, que visava 

padronizar os requisitos para a habilitação do médico. Os cursos deveriam 

ter a duração de quatro anos, a presença do aluno era obrigatória e a 

instituição deveria estar equipada de laboratórios e hospital-escola. Para 

obter a autorização para o exercício da atividade, o estudante deveria, ao 

concluir o curso, submeter-se a um exame unificado elaborado pelo 

Conselho Superior de Ensino Médico. Por sua origem socioeconômica, o 

estudante deveria ser capaz de custear todo o curso, não assumindo 

qualquer responsabilidade de trabalho, na medida em que a carga horária e 

o rigor dos exames não permitiam.  

A combinação de custos indiretos e diretos produziu um declínio 

no número de faculdades e de estudantes de medicina. O movimento 

encetado pelo Conselho de Ensino Superior a fim de verificar as condições 

em que o ensino era ministrado em cada estabelecimento dos Estados 

Unidos recebeu o nome de Reforma Flexner. 

Em 1906, o Conselho inspecionou as 160 escolas de medicina 

existentes. Oitenta e duas foram consideradas de classe A, 46 de classe B e 

32 de classe C. Se os proprietários dos estabelecimentos ignorassem este 

julgamento e formassem médicos, os diplomados não receberiam o State 

Licensing Board. Se acatassem o veredicto, teriam que arcar com altos 

custos de instalação e possivelmente teriam poucos alunos capazes de 

suprir as despesas através do pagamento de elevadas taxas de matrícula e 

mensalidades. O novo sistema aumentou enormemente a coesão social 
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interna do corpo médico. Aos poucos, o número de judeus, mulheres e 

negros foi diminuindo.  

Comparado à Reforma Flexner, o Decreto de 1915 só não inclui o 

exame de estado, presente no Projeto Azevedo Sodré. Os demais critérios, 

acrescidos daqueles que foram sugeridos pelos relatores do Congresso dos 

Práticos, seriam capazes de promover a mesma ordem de conseqüências. O 

esforço era neste sentido: restringir socialmente o acesso à faculdade de 

medicina e inviabilizar a existência de instituições que não tivessem 

condições materiais ou mercado disponível suficiente para funcionar de 

forma plena e academicamente aceitável. Por esta razão, o Decreto de 

1915 pode ser equiparado à Reforma Flexner. Ao menos no nível das 

intenções. 
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CAPÍTULO II : O ESTADO NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Como afirmamos na primeira parte deste trabalho, a década de 

1920 foi caracterizada pela crescente presença do Estado como agenciador 

e promotor de serviços de saúde pública e assistência médica no Brasil.  

Nosso intuito neste capítulo não é compreender por que razão 

ocorreu a criação e expansão da capacidade intervencionista estatal, de 

alcance nacional, desde a Primeira República, contrariando, em certo 

sentido, os interesses das elites oligárquicas regionais dominantes naquela 

época. 

Hochman (1993) mostrou que as doenças infecto-contagiosas que 

se disseminavam pelo país, nos primeiros anos da República, através da 

água, dos mosquitos e dos doentes, não identificavam limites nas 

fronteiras que demarcavam as unidades da federação, nem nas distinções 

inerentes às diferentes classes sociais que compunham a sociedade 

brasileira da época. A doença, ou sua ameaça, passava a ser vista como um 

mal público, sobretudo num país desintegrado territorialmente e 

contaminado nacionalmente. As ações regionais mostraram-se débeis 

diante do incremento dos índices de letalidade das principais 

enfermidades. A situação impunha uma ação centralizada e coordenada 

nacionalmente (Hochman, 1993:52-56).  

O “Regulamento dos Serviços a cargo do Departamento Nacional 

de Saúde Pública”
389

, promulgado em 1920, é uma expressão desta 

intenção estatal de agir nacionalmente. Abrange, em seus mil cento e 

noventa e cinco artigos, desde a medicina preventiva e a educação 

higiênica até a assistência aos contaminados por uma das vinte doenças 

infecto-contagiosas submetidas à notificação compulsória.  

Este sentido nacional de intervenção estatal na saúde, inaugurado 

em 1920, pode ser observado no texto que acompanha os objetivos de cada 

uma das inspetorias em que se dividia o Departamento Nacional de Saúde 

Pública.  

                                                           
389

 Decreto-Lei n° 14.354 de 15 de setembro de 1920. Vamos chamá-lo de Regulamento, 

daqui por diante. 

ATRIBUIÇÕES DAS INSPETORIAS DO DNSP 

 (Decreto-Lei n° 14.354) 

INSPETORIA DE . . .  ATRIBUIÇÃO  

Demografia Sanitária  

Art. 99 

Organizar estatística de: nascimentos, 

casamentos, óbitos, doentes portadores de 

alguma das 20 doenças sujeitas à notificação 

compulsória nos Estados 

Engenharia Sanitária 

Art. 110 

Fiscalizar e executar todos os trabalhos de 

engenharia sanitária em qualquer das 

dependências do Departamento. 

Fiscalização da 

Medicina Art. 151- I 

Superintender todos os serviços de 

fiscalização do exercício da medicina, da 

farmácia, arte dentária e obstetrícia. 

Profilaxia da Lepra  

Art. 132 

Superintender e orientar os serviços de 

combate à lepra e às doenças venéreas em 

todo o território nacional. 

Serviços de Profilaxia  

Art. 258 - I 

Superintender todos os serviços referentes à 

profilaxia geral e específica das doenças 

transmissíveis 

Profilaxia da 

Tuberculose Art. 542 

Encarregada da propaganda e aplicação de 

todas as medidas provadas eficazes para 

combater a tuberculose.  

Fiscalização de 

Alimentos Art. 554 

Fazer examinar no laboratório bromatológico 

da Inspetoria  

todos os gêneros alimentícios de qualquer 

procedência . 

Profilaxia Marítima  

Art. 847  

Vigilância sanitária das cidades marítimas e 

fluviais para efeito das medidas de profilaxia 

internacional e interestadual. 

 

Analisando o texto contido no quadro anterior, podemos perceber 

que a ambição do Departamento Nacional de Saúde Pública era cuidar de 

praticamente tudo que se referisse à saúde pública em todo o país. Isso nos 
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leva a concordar com uma idéia desenvolvida no artigo de Hochman 

(1993), quando este afirma que “na Primeira República, as políticas de 

saúde tiveram um papel central na criação e no aumento da capacidade do 

Estado brasileiro de intervir sobre o território nacional …” (Hochman, 

1993: 41).  

Dois aspectos serão por nós privilegiados na análise que se segue.  

Por um lado, a expansão dos serviços higiênicos, preventivos e 

assistenciais organizados pelo Estado criaria espaços para a atuação 

profissional do médico no âmbito da organização pública nacional que 

estava sendo gestada. No nível da direção de serviços, construíam-se 

esferas de prestígio e poder sobre a sociedade, passíveis de serem 

ocupadas por médicos. No nível da prestação de serviços, moldavam-se as 

condições para a introdução do trabalho assalariado médico submetido a 

uma lógica burocrática. Duas faces distintas que passariam a coexistir, 

caso as intenções expressas no texto do Regulamento se transformassem 

em realidade palpável. 

Por outro lado, o mesmo conjunto de iniciativas trazia consigo um 

forte poder inibidor sobre a proliferação do número de doentes. 

Efetivando-se as medidas higiênicas preconizadas, a quantidade de pessoas 

infectadas ou portadoras de alguma moléstia contagiosa poderia diminuir. 

De maneira geral, a educação higiênica tenderia a elevar a qualidade de 

vida dos cidadãos e reduzir potencialmente as possibilidades de 

adoecimento. Estes fatores tenderiam a reduzir a oferta de clientes para o 

mercado dos serviços de cura. Além disso, a mesma organização estatal, 

funcionando plenamente em sua face assistencial, poderia atrair 

significativa parcela de pacientes habitualmente atendida em consultórios e 

clínicas particulares.  

O incremento do papel intervencionista do Estado trazia em seu 

bojo, simultaneamente, o poder de ampliar e de reduzir a oferta de trabalho 

para o médico.  

Ampliar, porque criava postos com prestígio e poder medicalizador 

sobre a sociedade. Alguns deles, como veremos a seguir, ainda que bem 

remunerados, inibiam a autonomia do trabalho médico, por estarem 

tolhidos por um conjunto de determinações,  

Reduzir, porque uma das conseqüências da implementação das 

medidas higiênicas e preventivas seria a diminuição da incidência de 

doenças, logo a redução potencial de clientes capazes de consumir serviços 

médicos. Além disso, a difusão e ampliação da rede de serviços de 

assistência médica oferecida pelo Estado poderia vir a atrair uma clientela 

com poder aquisitivo alto, que freqüentava, até então, estabelecimentos 

privados.  

A análise de algumas caraterísticas presentes no Regulamento será, 

então, dividida em três partes. 

Na primeira parte, investigaremos em que sentido este 

Regulamento reforça, ou não, o papel medicalizador, normatizador de 

costumes e atitudes, exercendo a função de polícia médica (Rosen,
 
1980), 

tão presente no movimento higienista daquela época. 

Na segunda, nossa preocupação será identificar as características 

das esferas de atuação e poder que se abriam para o médico na direção das 

instâncias recém-criadas no interior do aparelho de Estado. Além disso, 

analisaremos a possibilidade da autonomia do trabalho médico junto à 

população assistida por estas políticas públicas ser restringida ou 

preservada. 

Finalmente, procuraremos compreender a magnitude dos serviços 

que estavam sendo planejados e a extensão de seu poder de atração sobre a 

clientela com poder aquisitivo. 

À medida que formos analisando a dinâmica e o funcionamento do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, na ordem descrita acima, 

iremos acompanhando como alguns relatores se posicionaram diante deste 

conjunto de modificações. Suas palavras, intenções e gestos.  

 

DNSP: PODER MEDICALIZADOR A SER REITERADO 

Se fizermos um breve levantamento das atribuições conferidas a 

cada uma das inspetorias, serviços, seções e diretorias que compunham o 

Departamento Nacional de Saúde Pública, perceberemos que seu intuito 

era medicalizar o conjunto da sociedade brasileira sob os mais variados 

aspectos. 
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Medicalização. Esta expressão, introduzida de forma inovadora e 

criativa em algumas das obras de Foucault, traduz um conjunto de 

iniciativas políticas preventivas, educativas, higiênicas e curativas 

implementadas pelos médicos no final do século XIX e início do século 

XX , com o objetivo de normatizar comportamentos e atitudes individuais 

do doente em relação à doença, evidente ou iminente.  

Na segunda parte deste trabalho, analisamos o esforço 

normatizador sobre a vida do indivíduo contaminado sob o ângulo do 

segredo profissional. No caso que se segue, examinaremos as 

características do poder de polícia que o Regulamento delegava ao 

médico.  

O fenômeno da polícia médica não foi próprio à realidade 

brasileira, manifestando-se em várias regiões do Ocidente e traduzindo 

uma maneira particular, historicamente inserida, de o médico utilizar-se de 

mecanismos estatais para impor comportamentos ao cidadão, 

medicalizando-o, sem levar em consideração, muitas vezes, seus direitos 

individuais (Rosen, 1980).  

O Regulamento que estamos analisando determinava que o cidadão 

que fosse portador de uma das vinte doenças sujeitas à notificação 

compulsória seria submetido a um conjunto de constrangimentos sociais 

que iam desde a exclusão da escola e do trabalho até o isolamento 

compulsório: “As pessoas que não quiserem aceitar as medidas constantes 

dos artigos precedentes [o isolamento, a desinfeção de domicílio e a 

vacinação em caso de varíola] serão recolhidas a um edifício 

apropriado”
390

.  

Para descobrir se um cidadão era portador ou não de uma destas 

moléstias, estava consignado um conjunto de iniciativas de cunho 

coercitivo que permitiam a invasão da privacidade e da intimidade do 

indivíduo. Entre as atribuições do “Delegado de Saúde” consta, por 

exemplo, “ordenar o fechamento provisório ou definitivo das casas 

infectadas ou em precárias condições de higiene”
391

. O “Policial Sanitário” 

                                                           
390

 Decreto-Lei 14.354, art. 358. 
391

 Ibidem, art. 608, inciso XIII.  

deveria, entre outras coisas, “prevenir e corrigir as faltas de higiene 

provindas dos proprietários, arrendatários, locatários e moradores”
392

. 

Além disso, a autoridade sanitária deveria:  

 

/ ter / sempre livre ingresso em todas as 

habitações particulares e coletivas, prédios ou 

estabelecimentos de qualquer espécie, terrenos 

cultivados ou não, lugares e logradouros públicos e 

neles fará observar as leis federais e municipais 

referentes à espécie.
393

 

 

No caso de oposição a estas visitas, estava prevista a intimação do 

proprietário ou locatário. Se, apesar disso, a visita não fosse permitida em 

24 horas, estava previsto o seguinte procedimento: “A autoridade sanitária 

/recorreria/ à autoridade policial a fim de facilitar a visita, que se 

/realizaria/, impondo ao mesmo tempo ao responsável multa de 100$ a 

500$000”
394

.  

Esta mesma estratégia de intervenção na intimidade do cidadão, 

por parte de instituições vinculadas à Saúde Pública, já havia se verificado 

no início do século no Brasil e promovera resistências populares da 

envergadura da Revolta da Vacina (Carvalho, 1987). Apesar de reações 

deste tipo, este método fortemente coercitivo é reiterado no Regulamento, 

sendo seus procedimentos minuciosamente descritos. 

Lendo e analisando os relatórios a este respeito, percebemos três 

estratégias que, apesar de distintas, reforçam a importância do papel 

medicalizador que o Departamento Nacional de Saúde Pública exercia 

sobre o conjunto da sociedade brasileira.  

A primeira estratégia transformava as iniciativas preventivas e 

higiênicas em uma condição para a efetivação do progresso do país. Ela foi 

protagonizada por Cardoso Fontes, Manoel Ferreira e Moncorvo Filho.  

                                                           
392

 Ibidem, art. 759, item b.  
393

 Ibidem, art. 761.  
394

 Decreto-Lei 14.354, art. 762, Parágrafo único.  
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A segunda estabelecia que a educação higiênica seria uma 

prerrogativa imprescindível para o sucesso de tal empreendimento. 

Henrique Autran, Cardoso Fontes, Leitão da Cunha e Aleixo de 

Vasconcellos compõem o conjunto de relatores que se posicionam neste 

sentido.  

A terceira apresentava uma diferença em relação às outras duas: 

considerava insuficientes as medidas formalmente estabelecidas e seus 

defensores chegaram a propor a atuação do Departamento em setores ainda 

não previstos no Regulamento, tais como o aborto e o alcoolismo. Os 

portadores desta vontade foram Oliveira Motta e Belisário Penna, 

respectivamente.  

A análise do pensamento higienista, em si, não integra a lista de 

preocupações que nortearam a elaboração deste trabalho. Ele será, 

entretanto, analisado enquanto expressão da função intervencionista do 

Estado brasileiro e da conseqüente ampliação ou restrição do mercado de 

trabalho para o médico. 

PRIMEIRA ESTRATÉGIA: PROMOVER O PROGRESSO PELA SAÚDE 

A mentalidade higienista predominante identificava na doença a 

causa para o atraso e a dependência econômica do Brasil. A miséria seria 

uma conseqüência da falta de ânimo para o trabalho, provocada sobretudo 

pelo deficiente estado de saúde do indivíduo. Neste sentido, alguns 

pronunciamentos feitos durante a realização do Congresso dos Práticos 

procuravam ressaltar a importância que o envolvimento do serviço público 

com a saúde teria na promoção do progresso e do desenvolvimento do 

país. Esta foi a intenção identificada nas palavras de Cardoso Fontes, 

Manoel José Ferreira e Moncorvo Filho.  

A carreira profissional do tisiologista Cardoso Fontes (quarenta e 

três anos de idade e dezesseis anos de formado) esteve associada ao 

estudo, ao ensino, à gestão e à assistência. Até 1922, já havia sido Diretor 

do Laboratório Bacteriológico Federal, Inspetor dos Serviços de Profilaxia 

da Febre Amarela e Peste Bubônica e Diretor do Serviço de Desinfeção 

das Galerias de Águas Pluviais. Durante o Congresso dos Práticos, 

afirmou:  

Não sei porque possa o Estado intervir nos 

pormenores de nossa economia privada, (...) e não 

cuide da cultura da célula mater de qualquer 

nacionalidade, não cuide do homem na assistência 

que lhe deve ao nascer, na cultura de seu corpo e 

na do seu espírito, na prevenção de sua 

adolescência sadia, na salvação de sua prole.
395

  

 

Cardoso Fontes estabelecia, assim, um diálogo com o Estado. Para 

Manoel José Ferreira, com apenas vinte e cinco anos de idade e três de 

formado, o interlocutor era o conjunto da categoria profissional: 

 

Nós médicos, principalmente, já estamos em 

tempo de compreender que a doença não 

representa mais um prejuízo puramente individual. 

Ao contrário, aquele que sofre deixa de ser peça 

integrante do aparelhamento de produção de 

trabalho causando um geral prejuízo.
396

 

 

Que médicos tinham dificuldade de compreender estas palavras? 

Aqueles que concentravam suas atividades profissionais na medicina 

curativa individual, ou seja, tanto os defensores do modelo altruísta quanto 

os do tecnicista - militantes de uma das especialidades que começavam a 

se configurar no campo da medicina.  

Moncorvo Filho somou-se, com suas palavras, à intenção dos 

relatores mencionados anteriormente: 

 

A história dos povos leva-nos a reconhecer que 

a higiene, a instrução, a educação e a previsão, à 

cuja frente está a profilaxia, conseguem diminuir 

certamente os desastres do pauperismo, da doença 

                                                           
395

 Cardoso Fontes, Profilaxia da tuberculose, in Actas, pág. 314-315. Cf. nota 4. 
396

 Manoel Ferreira, O médico como auxiliar da administração sanitária, in Actas, pág. 

416. Cf. nota 4. 
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e da invalidez. A despesa feita com estas medidas 

de verdadeira profilaxia social redundará, ninguém 

o poderá contestar, numa grande economia pública, 

ativando o trabalho, a indústria e tudo mais quanto 

concorre para o progresso da pátria.
397

 

 

Em 1922, o pediatra Moncorvo Filho
398

 (cinqüenta e um anos de 

idade e vinte e cinco de formado) era membro honorário da Academia 

Nacional de Medicina e sócio remido da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia. Além disso, chefiava o serviço de pediatria da Policlínica do Rio 

de Janeiro. Referiu-se à despesa feita com higiene como insignificante 

diante dos diversos benefícios que a sociedade pode auferir, sobretudo 

ativando o trabalho, ou seja, habilitando um trabalhador a ingressar no 

sistema produtivo.  

Na segunda parte deste trabalho, as opiniões de Moncorvo Filho e 

de Manoel Ferreira coincidiram na defesa do modelo higienista de prática 

profissional. Manoel Ferreira, com apenas 25 anos, afirmava: “No futuro 

... a verdadeira função do médico será de evitar ao invés de curar a 

doença”.  

Ao delimitarmos o objeto empírico para esta investigação, 

estabelecemos uma série de recortes. Um deles foi de caráter temporal. As 

biografias dos médicos, por exemplo, foram recuperadas desde o 

nascimento de cada relator até 1922. A situação profissional em que eles 

se encontravam naquele ano mereceu destaque. E o que aconteceu depois? 

Este aspecto não foi conscientemente analisado por nós. A questão 

temática que orientou este trabalho – a análise do debate sobre os 

interesses profissionais presentes nas palavras, intenções e gestos da elite 

médica reunida no Congresso Nacional dos Práticos – prescindiu desta 

dimensão prospectiva. Se esta fosse a perspectiva adotada, deveríamos 

assinalar que o futuro de Manoel Ferreira, pós-1922, encaminhou-se na 

direção de suas premonições. Em termos de ensino, chegou a ser 

                                                           
397

 Moncorvo Filho. A assistência pública e a assistência privada. Reflexões e 

regulamentações, in Actas, pág. 177. Cf. nota 4. 
398

 Levantamento Biográfico, pág. 52-53, em anexo. 

catedrático de Higiene na Faculdade Fluminense de Medicina e Diretor das 

duas Faculdades de Medicina (Rio de Janeiro e Niterói). Dentre os 

diversos cargos que exerceu como gestor da Saúde Pública, podemos 

destacar os de membro do Conselho Nacional de Saúde, de Diretor 

Assistente da Fundação Rockefeller, de Diretor Geral do Serviço Nacional 

de Malária do Ministério da Saúde e de Presidente do Comitê Executivo 

da Organização Pan Americana da Saúde (OPAS). Em termos 

associativos, chegou a ser membro honorário da Academia Nacional de 

Medicina, Presidente da Sociedade Brasileira de Higiene, do Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Federal 

de Medicina. Em 1922, tinha apenas vinte e cinco anos de idade e três de 

formado, mas já interferia nos debates protagonizados por seus professores 

e estabelecia alianças de interesses: fazia política, em suma. Dedicou a 

vida a tornar verdadeiras suas premonições de 1922.  

As palavras, intenções e gestos dos relatores, reiterando a 

necessidade do investimento em medicina preventiva podem ser 

analisados à luz dos interesses profissionais que revelaram. Estes atores 

eram defensores do modelo higienista e exerciam funções de gestão na 

saúde pública; portanto, não é surpreendente que assumissem esta posição 

publicamente.  

Se analisarmos os decretos promulgados pela presidência da 

República desde 1920, ano da promulgação do Regulamento, até 1922, 

outras conclusões poderão ser apontadas.  

O quadro abaixo reúne estes decretos segundo suas finalidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

F I N A L I D A D E   V E R B A  
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Pessoal e material do DNSP
399

 3.818:289$00

0 

Defesa sanitária dos portos
400

 1.289:213$00

0 

Construção de pavilhões para 800 enfermos e 

criação de enfermaria no Hospital São João 

Batista da Lagoa
401

 

1.500:000$00

0 

Instalação de hospital para 400 enfermos de 

tuberculose
402

 

1.500:000$00

0 

Auxílio à Policlínica do Rio de Janeiro
403

 300:000$000 

Construção de um pavilhão para toxicômanos na 

Colônia de Alienados no Engenho de Dentro
404

 

300:000$000 

Manutenção do Hospital São Sebastião e Paula 

Cândido
405

  

188:071$000 

 

 

Apesar de Hochman (1993) ter assinalado que, em 1922, 16 das 21 

unidades da federação haviam feito acordo com a União para serviços de 

profilaxia e combate às endemias rurais, os dados na tabela acima 

evidenciam que as verbas públicas estavam sendo destinadas, sobretudo, à 

manutenção do staff do Departamento Nacional de Saúde Pública e à 

ampliação dos serviços de assistência médica e não à medicina preventiva 

ou à educação higiênica. 

Diante dos mesmos dados, podemos admitir que as palavras de 

Moncorvo Filho, quando se referiu à contrapartida social positiva da 

                                                           
399

 Somatório dos valores constantes nos Decretos-Leis n° 14.410, n° 4202 e n° 14.511, 

de 1920.  
400

 Decreto-Lei n° 14.366 de 1920.  
401

 Decreto-Lei n° 4.250 de 1921.  
402

 Decreto-Lei n° 14.691 de 1921. 
403
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despesa estatal com higiene, tinham a intenção de persuadir as autoridades 

responsáveis a ampliar o montante das verbas destinadas à higiene. 

Integrar o homem no sistema produtivo: este parece ser um dos 

elementos mais presentes na mentalidade higienista representada por 

Manoel José Ferreira, Cardoso Fontes e Moncorvo Filho. O 

intervencionismo estatal era visto como necessário tanto na economia 

privada quanto na intimidade do cidadão. O Estado que cuidava do 

homem visava a torná-lo sadio, consciente e útil”
406

. A medicina social 

seria, sobretudo, neste caso, uma prática científica a serviço da 

consolidação da ordem capitalista. 

Dois anos apenas depois de sua criação, o Departamento Nacional 

de Saúde Pública era objeto de pressão. Alguns relatores usavam a palavra 

no Congresso dos Práticos para expressar sua intenção de ver esta 

instituição estatal dando prioridade à medicina preventiva. 

Se o quadro acima indica que os gastos públicos com a medicina 

preventiva foram proporcionalmente inferiores aos destinados à 

remuneração do pessoal técnico e administrativo e à medicina curativa, 

contrariando, em parte, a análise feita por Hochman (1993), concordamos 

com este autor quando afirma que:  

 

a atuação do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, criado em fins de 1919, por mais que não 

tenha solucionado os problemas de saúde da 

população, significou um aumento da presença do 

poder público em quase todas as unidades da 

federação, um incremento na sua capacidade de 

legislar sobre assuntos direta ou indiretamente 

vinculados à saúde pública e, com isso, regular 

uma ampla gama de atividades sociais e 

econômicas. (Hochman, 1993:53)  
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SEGUNDA ESTRATÉGIA: EDUCAR PARA SUBMETER.  

Segundo alguns relatores, o pleno funcionamento das estratégias 

higienizadoras previstas só poderia ser conseguido se a população se 

submetesse a todas as investidas normatizadoras, policialescas e invasoras 

da privacidade individual firmadas legalmente pelo Regulamento.  

E como fazer com os indivíduos que insistissem em não seguir os 

conselhos da autoridade sanitária? Uma das saídas encontradas foi a 

coerção, por meio da multa e da punição, analisadas anteriormente. A 

outra foi a persuasão, através da instrução higiênica. No Congresso dos 

Práticos, a efetivação das políticas públicas via instrução e submissão 

consentidas foi defendida por alguns relatores 

Mais uma vez, a palavra volta a Cardoso Fontes:  

 

… o meio único de se atingir ao desideratum de 

uma relativa perfeição física, mental e moral, será, 

pois, a difusão de instrução elementar e, ao lado 

dela, da instrução higiênica e moral. A ignorância é 

a mãe de todos os vícios, diz o velho rifão, e, 

generalizando, devemos proclamar, a ignorância é 

a fonte de todos os males.
407

  

 

Para ele, uma população com um coeficiente de 80% de 

analfabetos não teria condições de ter uma nítida compreensão do valor 

das medidas higiênicas. 

Leitão da Cunha, neste sentido, foi enfático: 

 

O médico, no exercício da sua profissão, pode 

intervir direta e indiretamente como auxiliar da 

administração sanitária.  

Sua ação indireta, neste particular, é a mais 

importante porque abrange toda a vida do homem, 

e concorre para a realização do lema de que não 
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podem fugir as autoridades que, sinceramente, 

desejam a eficácia da sua administração: Instruir 

para poder sanear.
408

 

 

Na segunda parte deste trabalho, fizemos uma breve referência ao 

currículo profissional de Leitão da Cunha. Na oportunidade, ele foi 

incluído na categoria elite da elite por ter desempenhado papel de 

destaque no campo profissional, associativo, científico e pedagógico. Ele 

revelou-se, ainda, formador de opinião entre os médicos partidários do 

modelo higienista. Defensor intransigente da notificação compulsória, 

Leitão da Cunha queria que a administração do Serviço Sanitário do 

Distrito Federal, que dirigia, funcionasse eficazmente. Para tanto, a 

participação do médico na educação do paciente para a submissão aos 

ditames da Saúde Pública tornava-se imprescindível.   

O título do relatório oficial apresentado por Aleixo de 

Vasconcellos, foi o seguinte: “Luta contra o Analfabetismo”. Estranho 

título entre relatórios sobre tuberculose, lepra, ensino médico! Numa 

percepção precipitada, poderíamos concluir que o orador havia entrado no 

congresso errado. 

Aleixo de Vasconcellos
409

, em 1922, tinha trinta e oito anos de 

idade e quatorze de formado. Até aquela época, dividia suas atividades 

entre a microbiologia, como livre-docente e aluno do Instituto Oswaldo 

Cruz e a pediatria, como médico assistente da Policlínica de Crianças da 

Santa Casa, onde trabalhou ao lado de Fernandes Figueiras. Além disso, 

foi bacteriologista do “Embarcadouro do Porto do Rio de Janeiro” 

chegando a ser nomeado, posteriormente, chefe da “Seção de Leite e 

Derivados do Ministério da Agricultura”. A febre aftosa fazia parte de suas 

preocupações científicas: publicou artigos e participou de congressos 

internacionais sobre o tema.  

Homem público dominando um saber multifacetado, Aleixo de 

Vasconcellos se preocupava ainda com a educação. Em seu 
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pronunciamento no Congresso dos Práticos, procurou enfatizar a 

necessidade da implementação da luta sagrada contra esse inimigo cruel 

que não se vê
410

 – o analfabetismo:  

 

Duas correntes devem caminhar paralelamente 

para ser conseguido o saneamento do Brasil: a que 

conduz a instrução primária e a que propaga os 

hábitos higiênicos. (...)  

É na escola que devem e podem ser cimentados 

os preceitos capitais de higiene. Entende o Dr. 

Finegau que a criança „deve ser tão instruída em 

higiene como em língua pátria ou em números.‟ 

(…) Para se conseguir, ou melhor, pôr-se em 

prática conselhos tão salutares no Brasil, é preciso 

alfabetizar a população. Criança e adulto 

analfabetos não aproveitam convenientemente a 

instrução higiênica.
411

 

 

Instruir para que o cidadão saiba obedecer; instruir para que ele 

reconheça a autoridade cultural (Starr, 1982) do médico; instruir para fazer 

com que o indivíduo se submeta, sem relutância, a todo o conjunto de 

determinações que permitiam a invasão dos lares e a reclusão dos 

contaminados, sobretudo os pobres e marginalizados. Esta é uma 

possibilidade de análise deste discurso. A outra está vinculada ao forte 

compromisso moral e político que este profissional desejava imputar à 

prática profissional médica. Esta característica nos pareceu presente nas 

palavras, intenções e gestos de vários relatores. Defensores do modelo 

altruísta, tcnicista ou higienista: todos viam sua prática prenha de 

motivações morais. Se Eduardo Meirelhes queria polvilhar a profissão 

com a eucaristia do altruísmo, Malagueta queria o bem do paciente e o 

progresso da medicina. Aleixo de Vasconcellos não queria fazer da sua 
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411
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profissão apenas um meio para curar o doente ou evitar a doença. Mais do 

que evitar as doenças, pretendia educar a população, torná-la conhecedora 

do modo como elas se transmitem e como podem ser evitadas. A 

impressão que se tem é que esta geração engajada era movida a interesse 

profissional e a idealismo moral no exercício concreto de seu ganha-pão. 

Voltando à função disciplinadora que a educação, vinculada à 

saúde, pode traduzir, recuperamos as seguintes palavras de Thibau Júnior: 

 

A educação do povo em matéria de higiene é 

grande fator no progresso de um país. (...)  

O povo educado, conhecedor dos elementos de 

profilaxia, aceita sem relutância as medidas que 

as autoridades sanitárias empregam, e daí 

decorre, em grande parte, o êxito destas.
412

 (grifo 

nosso) 

 

No entender de Hochman (1993), ocorreram no Brasil nos anos 20 

dois movimentos simultâneos que se complementaram: por um lado, 

evidenciou-se o state-building com a criação, penetração e expansão do 

poder público via centralização territorial. Por outro lado, desenvolveu-se 

o nation-building, a partir da ação moralizadora, educativa e reguladora, 

logo, homogeneizadora, dos agentes do Estado sobre a população. Neste 

caso, a saúde pública representou uma “ilustração do processo de 

penetração estatal na vida social” (Hochman,1993:53), que os relatores 

mencionados e analisados acima queriam ver reiterado. As palavras e 

intenções de Thibau Jr. são mais que explícitas neste sentido.  

 

TERCEIRA ESTRATÉGIA: AMPLIAR A AÇÃO DO DNSP  

Este grupo de relatores, diferentemente dos dois anteriores, não 

apenas reiterou a função intervencionista e normatizadora do Regulamento 

como pretendia que fossem, “multiplicadas as iniciativas sanitárias”
413

. 
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Esta intenção, revelada nas palavras de Renato Kehl, fundador do 

movimento eugenista brasileiro, pode ser entendida como uma crítica ao 

financiamento irrisório destinado às iniciativas públicas de cunho 

higienista implementadas até então. 

Dentro da mesma lógica eugenista, reguladora de condutas e 

comportamentos individuais, foram feitas duas proposições que 

representavam um incremento da ação estatal em áreas não previstas pela 

legislação vigente. Uma referia-se ao aborto, enquanto a outra relacionava-

se com o alcoolismo. 

LUTAR CONTRA O ABORTO 

No primeiro caso, combinavam-se medidas repressivas com outras 

de cunho educativo. Oliveira Motta propôs que o Departamento de 

Puericultura, que integrava a legislação sanitária, se ocupasse do combate 

ao aborto, realizando “propaganda intensiva contra as idéias de restrição 

da natalidade”. 

 

Um certo número de medidas devem acobertar 

das tentações do aborto a mulher que se tornou 

grávida ilegitimamente. Nesse propósito, o meio 

fecundo é o refúgio para a gestante envergonhada, 

onde toda a mulher grávida, colocada na situação 

de esconder o seu estado, encontra um asilo, o 

trabalho compatível com as suas condições e o seu 

segredo. No Rio de Janeiro não há uma casa sequer 

nesse gênero.
 414

 

 

Em 1922, Oliveira Motta já possuía uma consolidada carreira de 

médico obstetra e ginecologista. Com quarenta e três anos de idade e 

dezenove de formado, lecionava como livre-docente de clínica obstétrica e 

regia cursos de parteiras na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Além disso, dirigia a “Revista Ginecológica e Obstétrica” e trabalhava 

como cirurgião na Santa Casa. Era membro da Academia Nacional de 
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 Oliveira Motta. A luta contra o aborto. in Actas, pág. 426. Cf. nota 4. 

Medicina e da Sociedade de Medicina e Cirurgia, que havia presidido em 

1912-1913. No Congresso dos Práticos, como representante oficial da 

Academia Nacional de Medicina, fez um discurso, na sessão de abertura, 

em nome das Sociedade Médicas do Brasil. Seu perfil profissional, 

seguindo os parâmetros apresentados na segunda parte deste trabalho, 

aproxima-se mais do modelo tecnicista.  

Em moção aprovada por unanimidade
415

, Oliveira Motta propôs 

que o aborto passasse a ser notificado compulsoriamente, como já 

estabelecia a legislação sanitária em relação às doenças infecto-

contagiosas, e que a “abortada fosse absolvida de penalidade se revelasse o 

nome do abortador”. Na cena da farmácia, analisada na terceira parte deste 

trabalho, Oliveira Motta se surpreende com a venda de medicamentos 

contraceptivos a senhores e senhoras com alto poder aquisitivo. No caso 

descrito acima, ele substitui esta postura contemplativa por outra de cunho 

engajado e transformador, articulando o plenário e conseguindo fazer 

aprovar esta moção. Palavras que se transformam em intenções e gestos.  

Cabe ressaltar ainda que Oliveira Motta e Arnaldo de Moraes 

usaram a palavra, em momentos diferentes, para defender seus interesses 

particulares: os interesses dos obstetras-ginecologistas. Para eles, tanto a 

venda dos tais preparados, a prática do aborto e o exercício da parteira 

diplomada ou da curiosa, representavam ameaças potenciais ou virtuais à 

preservação de seu monopólio profissional em campo específico de 

trabalho. 

LUTAR CONTRA O ALCOOLISMO 

No caso da luta contra o alcoolismo, para reclamar a intervenção 

do Estado, Belisário Penna procura convencer a audiência de que “Os 

malefícios que a intoxicação alcóolica têm causado à humanidade superam 

os da sífilis, da tuberculose, das epidemias e das guerras, que têm assolado 

o mundo”
416

. 

Repressão ao consumo e à venda – tal foi a proposta por ele 

apresentada:  
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Por tudo quanto acabo de expor, 

compreendereis que a solução segura do problema 

é a que adotou a grande nação norte-americana – a 

proibição pura e simples do fabrico, da exportação, 

da importação, do transporte e do consumo de toda 

e qualquer bebida alcóolica.
417

 

 

Dentre as considerações introduzidas por Dumas (1993) em seu 

trabalho sobre o processo de construção social do alcoolismo como 

doença, entre as décadas de 1830 e 1920, parece-nos importante resgatar 

duas para este trabalho.  

Por um lado, o discurso higienista-eugenista encontrava, na 

identificação deste mal, amplo espaço para frutificar. A regeneração do 

homem, sobretudo de origem popular, era vista como parte integrante do 

processo de consolidação da ordem capitalista. Assim, a moral burguesa 

associava-se à ética do trabalho.  

Por outro lado, a Lei Seca, promulgada em 1919 nos Estados 

Unidos, era considerada, pelos que pleiteavam maior rigor do governo 

brasileiro no controle do consumo de bebidas alcóolicas, um exemplo de 

coragem e firmeza a ser seguido. Este elemento em si não foi suficiente 

para construir uma unidade de interesses entre os integrantes das classes 

dirigentes nacionais. Dumas (1993) nos mostra que esta proibição, apesar 

de ser defendida por personagens representativos da sociedade, como 

Belisário Penna, encontrava fortes resistências junto aos empresários 

produtores de bebidas alcóolicas, que tinham seus representantes no 

Parlamento. 

Belisário Penna foi um dos mais expressivos higienistas brasileiros. 

Sua carreira profissional voltou-se sobretudo para a gestão dos serviços de 

higiene e profilaxia rural. Em 1922, tinha trinta e dois anos de formado e 

cinqüenta e quatro de vida. Já havia sido Inspetor Sanitário da Diretoria 

Geral da Saúde Pública (1904), Inspetor da Profilaxia da Febre Amarela 

(1905) e Diretor de Propaganda Sanitária do Departamento Nacional de 
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Saúde Pública (1928). Integrou, em momentos distintos, as expedições 

científicas à região amazônica e ao sertão brasileiro, coordenadas 

respectivamente por Oswaldo Cruz e Arthur Neiva. Participava, desde a 

década de 20, da “Liga Nacional contra o Alcoolismo”. Militava ainda na 

Academia Nacional de Medicina e na Sociedade de Medicina e Cirurgia. 

Em 1930, foi Ministro da Educação e da Saúde. Belisário Penna
418

 integra 

o seleto grupo a que nos referimos anteriormente como a elite da elite 

médica presente no evento.
 
 

Em junho de 1922, foi promulgado um decreto que regulamentava 

um Fundo Especial destinado “à construção e manutenção de leprosários 

nos seguintes termos:  

 

O Fundo Especial destinado à construção e 

manutenção de leprosários ficará sob a guarda do 

Ministério da Fazenda e será constituído pela quota 

de trinta por cento (30%) da renda do imposto 

sobre o consumo de aguardente ou de qualquer 

outra bebida alcóolica, preparada pela destilação de 

cana-de-açúcar.
419

 

 

O consumo e a venda ficavam assim não só regularizados como 

serviriam para subsidiar parte das políticas do Departamento Nacional de 

Saúde Pública. Esta solução contrariava frontalmente as intenções de 

Belisário Penna.  

No final da apresentação de seu relatório, duas das mais 

importantes lideranças médicas da época manifestaram-se favoravelmente 

em relação à “Lei Seca Brasileira”: Fernando Magalhães – Presidente da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia e do Congresso Nacional dos Práticos – 

e Theóphilo Torres - Inspetor de Fiscalização do Exercício da Medicina. 

Eles apresentaram uma moção, aprovada por unanimidade pelo Congresso, 
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“pedindo ao Poder Legislativo uma lei contra o álcool semelhante à que 

está em vigor nos Estados Unidos da América do Norte”
420

. 

Se o Governo acabara de promulgar um decreto que 

institucionalizava o consumo de aguardente e derivados e obtinha daí 

verbas para a implementação de parte de sua agenda sanitária, se na 

sociedade civil não havia consenso quanto à luta contra o alcoolismo, 

havia consenso entre a elite profissional médica: a “Lei Seca Brasileira” 

deveria ser promulgada.  

 Estamos observando, desde o início deste trabalho, que os debates 

legislativos referentes à saúde pública ocuparam boa parte da agenda dos 

relatores que se pronunciaram no Congresso dos Práticos. Mais do que 

isto, este posicionamento formalmente cunhado e transformado em moção, 

aprovada por unanimidade, no Congresso dos Práticos, detinha força de 

opinião para influir em decisões a serem tomadas fora daquele espaço, por 

outros atores. 

No caso que nos ocupa presentemente, tanto Oliveira Motta – 

médico de perfil essencialmente tecnicista quanto Belisário Penna – 

médico marcadamente higienista, conclamavam a intervenção do Estado. 

Nos dois casos, o discurso eugenista foi resgatado. A vontade de 

normatizar hábitos íntimos do cidadão se revela no reforço da propaganda 

e no apelo à implementação de medidas coercitivas tanto no combate ao 

aborto quanto na luta contra o alcoolismo. Nos dois casos, os relatores 

envolvidos detinham forte prestígio e poder nas principais instâncias de 

atuação profissional médica dos anos 20. Esta autoridade permitiu que 

fossem ouvidos e até apoiados pela cúpula que organizou o evento. 

Observamos, entretanto, alguns traços distintivos entre estas duas 

proposições.  

Em relação ao combate ao aborto, a vontade de disciplinar o corpo 

da mulher se combina com uma estratégia de preservação e ampliação do 

mercado de trabalho para uma determinada especialidade: a ginecologia e 

obstetrícia. A preservação do mercado de trabalho se explica, na medida 

em que as palavras de Oliveira Motta visavam a inibir ou coibir práticas 
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abortivas. O corpo da mulher grávida deveria ser um patrimônio exclusivo 

do médico obstetra e ginecologista. Preservar a vida do feto significava 

garantir serviço para estes profissionais. As palavras, intenções e gestos de 

Arnaldo Moraes em relação às parteiras, analisados na terceira parte deste 

trabalho, evidenciaram a outra face desta mesma luta pela preservação do 

monopólio médico-obstétrico do ato de partejar. As palavras de Oliveira 

Motta denunciam, ainda, um anseio pela ampliação do mercado de 

trabalho, na medida em prega a criação de novos espaços institucionais 

para o exercício desta especialidade: o “refúgio para a gestante 

envergonhada”.  

A posição de Oliveira Motta corresponde, em grande parte, à 

expressão dos interesses corporativos de uma determinada especialidade. 

Lecionar, dirigir revista e militar em prol da causa obstétrica 

credenciavam-no a esta empreitada. Estes interesses específicos contaram 

com o apoio do conjunto da corporação, na medida em que sua moção foi 

apoiada por unanimidade. Cabe salientar ainda que o posicionamento de 

Oliveira Motta, favorável ao incremento das atividades do Departamento, 

não se contrapõe à sua carreira de médico obstetra portador, como 

podemos supor, de numerosa clientela. Engajar-se em movimentos 

sanitários contrários ao aborto, integrar instituições públicas ou 

filantrópicas voltadas para a assistência à mãe desvalida, dar aulas na 

faculdade de medicina, participar das reuniões de sociedades científicas: 

todas estas iniciativas colaboravam para o aumento do prestígio e da 

nomeada do profissional junto aos pares, aos clientes e à sociedade. 

No caso da luta contra o alcoolismo, a ética do trabalho, própria da 

mentalidade protestante, inseria-se no discurso eugênico e encontrava uma 

barreira representada pelos que sobreviviam do alcoolismo alheio. 

Acrescia-se a isto o fato de que instâncias públicas de prevenção e 

educação higiênica de leprosos ampliariam o mercado de trabalho dos 

dermatologistas graças aos recursos oriundos da taxação sobre o consumo 

de bebidas alcoólicas. Apesar disto, esta solução, formalmente criada em 

1922, não contava com o apoio da elite profissional reunida no Congresso 

dos Práticos. Desejavam a proibição do consumo. O tratamento clínico de 

pessoas dependentes também não deve ser descartado como uma 
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possibilidade de ampliação de mercado de trabalho para médicos voltados 

para esta patologia que estava sendo social e culturalmente construída 

(Dumas, 1993).  

 

DNSP: LOCAL DE PODER E PRESTÍGIO A SER OCUPADO 

A estrutura interna do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

configurada a partir do Regulamento, fazia com que esta organização fosse 

dotada de forte lógica centralizada, hierarquizada e burocrática.  

Submetido ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, este 

Departamento compunha-se de uma diretoria geral, uma secretaria geral e 

diversas inspetorias, delegacias, laboratórios, diretorias e serviços. Cada 

uma destas instâncias responsabilizava-se por um tipo de atividade, 

denotando o embrionário processo de divisão de trabalho e de 

especialização que se verificava no interior desta organização de saúde 

pública, desde essa época.  

Havia, portanto, as Inspetorias de Estatística Demográfico-

Sanitária; de Engenharia Sanitária; de Profilaxia da Lepra e das Doenças 

Venéreas; de Profilaxia da Tuberculose; de Fiscalização de Gêneros 

Alimentícios; de Fiscalização do Exercício da Medicina, Farmácia, Arte 

Dentária e Obstetrícia; os Serviços de Assistência Hospitalar, Higiene 

Infantil e Assistência à Infância; o Laboratório Bacteriológico e 

Bromatológico e as Delegacias de Saúde. Além disso, havia a Diretoria de 

Defesa Sanitária Marítima e Fluvial e a Diretoria dos Serviços Sanitários 

Terrestres que incluía a organização dos serviços de profilaxia das vinte 

doenças consignadas como de notificação compulsória, mencionadas na 

segunda parte deste trabalho.  

O mesmo Regulamento determinava que praticamente todas as 

funções existentes nesta complexa malha burocrática deveriam ser objeto 

de nomeação centralizada pelo Presidente da República, pelo Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores e pelo Diretor Geral do Departamento
421

. 

O Presidente da República escolheria os nomes do primeiro escalão 

de decisão e poder, ou seja: o diretor geral e os responsáveis pelas 

                                                           
421

 Decreto-Lei 14.354, artigos 67, 68 e 69. 

diretorias, inspetorias, laboratórios, serviços e delegacias de saúde. O 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores elegeria os integrantes do 

segundo nível composto por médicos; assistentes de inspetores; 

engenheiros sanitários e demais administradores. O Diretor Geral deveria 

nomear o terceiro patamar, composto por um leque heterogêneo de 

funções que ia desde médicos, microscopistas, internos, veterinários, 

farmacêuticos, enfermeiras e químicos até arquivistas, escriturários, 

datilógrafos, contínuos e serventes.  

Os concursos
422

, previstos na mesma legislação, deveriam ser feitos 

para as demais vagas, numericamente insignificantes se comparadas às que 

eram preenchidas por nomeação. Além disso, os concursados exerceriam 

atividades com irrisório poder para formulação e implementação de 

políticas no setor, já que as funções que tinha este caráter obedeciam a 

lógica das nomeações centralizadas e hierarquizadas por estes três homens 

públicos plenos de poder .  

Algumas destas funções requeriam formação universitária de nível 

superior; outras, não.
423

 Muitas delas, entretanto, não tinham o perfil 

profissional de seu ocupante definido. Este foi o caso, por exemplo, dos 

diretores, inspetores, secretários, chefes de seção, diretores de hospitais. 

Com a promulgação deste Regulamento, abriram-se cerca de quinhentas 

vagas no serviço público federal, que poderiam ser ocupadas, em sua 

maioria, por médicos. 

Ser nomeado para exercer qualquer uma destas funções 

representaria um significativo aumento do prestígio e do poder do 

escolhido. Prestígio, por ter sido nomeado pelo Presidente da República, 

pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores ou pelo Diretor Geral do 

Departamento. Poder, na medida em que seu ocupante teria nas mãos 

condições de elaborar, decidir e implementar um conjunto de políticas 

públicas na área da saúde. 

                                                           
422

 Decreto-Lei 14.354, artigos 79 a 83 . 
423

 Era exigido nível superior para: médicos, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros, 

veterinários, químicos e microscopistas. As outras eram: escriturários, cartógrafos, 

desenhistas, contadores, porteiros, serventes, arquivistas, datilógrafos, contínuos, 

motoristas, maquinistas e secretários. 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 182 

Além disso, não devemos negligenciar os honorários que estavam 

sendo oferecidos na ocasião.  

O quadro abaixo apresenta algumas funções, passíveis de serem 

ocupadas por médicos, seguidas de seus respectivos ordenados e 

gratificações
424

. 

 

Função  Ordenado Gratificação 

Inspetores (das Inspetorias) 10:800$000 5:400$000 

Delegados de Saúde 9:600$000 4:800$000 

Inspetores Sanitários 8:000$000 4:000$000 

Inspetores de Saúde nos portos estaduais 6:400$000 3:200$000 

Médicos dos Hospitais de Isolamento  6:400$000 3:200$000 

 

Se levarmos em consideração que os honorários de um médico 

funcionário da Prefeitura do Distrito Federal eram, em 1910, de cerca de 

600$000 (Damázio, 1996), podemos admitir que estes cargos despertavam 

a cobiça entre os profissionais de saúde.  

Diante da possibilidade de elevar seu prestígio e poder de 

intervenção sobre a sociedade, desempenhando funções tão bem 

remuneradas, configurava-se uma primeira estratégia de alguns relatores 

presentes no Congresso Nacional dos Práticos: lutar para ocupar espaços 

nesta estrutura burocrática e de decisão.  

Preocupado com isto, o higienista baiano Henrique Autran, trinta e 

dois anos de formado e cinqüenta e três de vida, afirmou:  

 

E assim é que de há muito vem o médico 

exercendo a sua útil e proveitosa influência em 

todas as sociedades, e conquistando lugar de alto 

destaque em todas as organizações, tendo sempre 

por escopo o bem da humanidade, /.../ 

A veracidade deste conceito é, de todo 

incontestável, e não faltam notabilidades 

                                                           
424

 Decreto-Lei n° 14.354, págs. 470 - 479. 

científicas e opiniões autorizadas, que afirmam, de 

modo indiscutível, ser a saúde a base do progresso 

social e o fundamento da capacidade física da 

Nação, sendo este o motivo pelo qual, na 

organização de instituições úteis à sociedade, cabe 

sempre ao médico desempenhar papéis dos mais 

relevantes e dos mais decisivos ao bem 

nacional”
425

.  

 

Para podermos compreender estas palavras de Autran, devemos 

levar em consideração que, na mesma época, as Santas Casas e demais 

instituições filantrópicas vinculadas à saúde e assistência médica eram 

dirigidas, em geral, não por um médico, mas por um empresário civil, 

pouco ou quase nada afeito aos serviços de saúde prestados (Coimbra, 

1986). Os irmãos administradores, como eram conhecidos, não recebiam 

qualquer tipo de remuneração e deveriam ser comprovadamente abastados 

em fazenda. Durante o período escravista e os primeiros anos 

republicanos, estabeleceu-se o “chamado sistema filantrópico, pelo qual 

cabia às classes abastadas a responsabilidade pela assistência médica à 

população carente” (Coimbra, 1986:42). A nomeação para a direção destas 

instituições filantrópicas acarretava aumento de prestígio social a estes 

abastados. Isto explica, para Coimbra, o poder de atração que tais 

instituições exerciam sobre alguns empresários. Podemos citar os nomes 

do Marquês do Paraná, do Marquês de Abrantes e do banqueiro Barão de 

Cotegipe como alguns dos mais conhecidos provedores da Santa Casa.  

Para este relator, nas esferas de atuação que se abriam na área da 

saúde pública, com a implementação deste Regulamento, a situação acima 

não deveria ser reproduzida. Com estas palavras, Autran manifesta a 

intenção de convencer os responsáveis por tais nomeações a escolher um 

médico para desempenhar estes papéis relevantes e decisivos para o bem 

                                                           
425

 Autran. O Médico como auxiliar da Administração sanitária, in Actas, págs. 263-264.  

Cf. nota 4. 
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nacional, inibindo, ao mesmo tempo, as pretensões dos senhores 

abastados. 

Na segunda parte deste trabalho, inserimos Henrique Autran no  

modelo higienista. Esta inclusão esteve associada à maneira com que se 

preocupou em encontrar um meio de tornar eficiente  a ação da autoridade 

sanitária. A seguir, foi enfático ao defender a obrigatoriedade da 

notificação compulsória. Mais uma vez, a noção de eficiência se fez 

presente em suas palavras. Em nome do mesmo postulado da eficiência, 

próprio do universo científico que orientava a prática deste modelo de 

prática profissional, Autran, com seus cinqüenta e três anos de idade e 

trinta e dois de formado, propôs que na organização que estava se 

constituindo (DNSP), o médico ocupasse o mesmo lugar de alto destaque  

que ocupava nas demais, até então.    

Cabe recorrer mais uma vez ao trabalho de Hochman (1993), que 

analisa o incremento da presença estatal nacional sobre o mal público que 

as doenças contagiosas representaram. No seu entender, o aumento da 

capacidade intervencionista no campo da saúde foi se convertendo em 

poder despótico (Hochman, 1993: 53). Nossa análise não só nos permitiu 

concordar com esta idéia como também apresentar e analisar duas faces 

deste despotismo, potencialmente exercido por médicos no interior da 

cúpula desta organização pública: uma manifestada pelo poder e o 

prestígio que advinham da ocupação de funções bem remuneradas, outra 

expressa no poder de intervir na vida íntima do cidadão, impondo-lhe 

noções e comportamentos que lhe pareciam, muitas vezes, adversos. A 

primeira, segundo Henrique Autran, cabia ao médico. A segunda, como 

analisamos no início deste capítulo, foi constantemente reiterada por todos 

os relatores que se posicionaram a este respeito. 

DNSP: CAPACIDADE ASSISTENCIAL A SER RESTRINGIDA 

Como analisamos na segunda parte deste trabalho, uma das faces 

dos serviços de saúde pública previstos pelo Regulamento de 1920 

relacionava-se com a assistência médica aos portadores de qualquer uma 

das vinte doenças submetidas à notificação compulsória.  

Feita a notificação, o isolamento dos doentes e a desinfecção de sua 

residência eram considerados obrigatórios em todos os casos. Este 

procedimento traduz o conhecimento que a medicina detinha, no início 

deste século, sobre a transmissão e o tratamento destas doenças. Este 

aspecto, entretanto, não é de nosso interesse neste trabalho. Uma 

investigação que tenha este tipo de objetivo encontrará, nas duzentas e 

quarenta páginas deste texto legal, material farto para análise. O que nos 

interessa é a análise das condições em que o trabalho médico seria 

exercido uma vez instituída a obrigatoriedade do isolamento,. 

O isolamento poderia ser “nosocomial ou domiciliário”
426

. Em 

ambas as situações, o Regulamento procurava determinar os 

procedimentos a serem observados tanto pelos doentes e seus parentes 

quanto por médicos, enfermeiras visitadoras e demais autoridades 

sanitárias. O médico e as demais pessoas que violassem, burlassem ou 

infringissem as prescrições previstas estavam sujeitos a multa
427

.  

Analisaremos, a seguir, estas duas modalidades de isolamento, 

procurando compreender de que maneira poderiam afetar a organização do 

mercado de trabalho médico. Um dos aspectos que merecerá particular 

atenção relaciona-se com as condições de acesso (e permanência) do 

cidadão a estes serviços. Esta preocupação justifica-se, sobretudo, pelo 

fato de que, se concretizada, a universalização do atendimento gratuito 

poderia atrair grande número de pacientes com alto poder aquisitivo, 

tradicionalmente atendidos, até então, por médicos particulares ou em 

estabelecimentos privados de assistência.  

ISOLAMENTO DOMICILIÁRIO: TERRENO A SER PRESERVADO  

Para que o isolamento pudesse ser realizado no domicílio do 

doente, sua residência deveria satisfazer duas exigências de cunho 

socioeconômico, a saber:  

 Prestar-se ao isolamento; 

 “Ter um quarto arejado e independente, revestido de piso de fácil 

desinfecção, em que permaneça o doente”
 428

 .  

Além disso era necessário que o “responsável pelo doente 

depositasse a soma de 500$ como garantia das despesas, sem o que /seria/ 
                                                           
426

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 277. 
427

 Decreto-Lei n° 14.354, art. 279, Parágrafo único.  
428

 Idem, art. 279, itens A e B.  
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o doente removido para o hospital”
429

. Desta quantia, seria descontado o 

pagamento da “gratificação a que /tinha/ direito o guarda sanitário 

enfermeiro encarregado de assegurar a eficiência do isolamento, à razão de 

5$000 diários”
430

. 

As exigências enunciadas acima nos remetem às seguintes 

questões: quais eram as condições de moradia da população urbana 

socialmente marginalizada no início do século? Elas se prestavam ao 

isolamento? O quarto do trabalhador urbano era, em geral, arejado, 

independente e revestido de piso de fácil desinfecção? O padrão salarial 

deste trabalhador era compatível com o cumprimento do pagamento diário 

do guarda sanitário?  

Para responder às primeiras questões, recorremos ao retrato social 

da situação habitacional da cidade do Rio de Janeiro na virada do século, 

tirado por Sylvia Damázio(1996), quando afirma:  

 

A crise habitacional cresceu pari passu com o 

desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. (...) A 

escassez e a carestia das habitações não incidiam 

igualmente sobre a totalidade da população. As 

tradicionais famílias cariocas, assim como as 

famílias de imigrantes enriquecidos nas atividades 

comerciais ou manufatureiras, viviam em grandes 

casa próprias, de dois ou mais andares, claras e 

arejadas. As camadas médias moravam em casa 

mais modestas, nos subúrbios. (...) As famílias 

mais pobres lutavam para conseguir teto próximo 

ao local de trabalho a um preço módico. (Damázio, 

1996:55) 

 

                                                           
429

 Idem, art. 280.  
430

 Idem, art. 281.  

Segundo a descrição de Antonio Pimentel, cronista do final do 

século passado, que corrobora a produção literária de Lima Barreto e 

Aluízio de Azevedo, os cortiços possuíam  

 

quartos ou casinhas (como chamam os 

moradores) dispostos em uma ou duas filas, 

havendo uma praça entremeada com uma fonte, 

um tanque e latrina comum. (...) de noite ao 

recolher os homens deixam as carroças algures e os 

animais em mal acabadas estrebarias (...) As 

moradas, de mínimas dimensões, /compunham-se/ 

de uma saleta, um ou dois pequenos quartos ou 

alcovas, cozinha com fogão de tijolos para uma ou 

duas panelas - noutras nem /havia/ fogão, mas um 

simples fogareiro de ferro; e na maioria dos 

cortiços, porém, /faltavam/ a saleta e o fogão de 

tijolos, e tudo se /reduzia/ ao quarto de porta e 

janela e uma recâmara sem ar, sem luz, úmida e 

doentia. (Damázio, 1996:56 ) 

 

As residências dos deserdados da fortuna, como eram 

denominados naquela época os segmentos populares que residiam em 

habitações coletivas como estas, não eram nem arejadas nem 

independentes. Além disso, muitas vezes, localizavam-se próximo a 

estalagens ou cocheiras, constituindo-se, portanto, em local onde a 

insalubridade e a imundície prosperavam. Seu piso não deveria ser, 

portanto, revestido de material que permitisse fácil desinfecção, como 

previa o Regulamento. Assim, podemos concluir, que o isolamento 

domiciliar não estava sendo previsto para os desempregados, 

marginalizados e demais trabalhadores informais que residiam, em sua 

maioria, em condições precárias como as descritas por Pimentel; estes 

seriam removidos para o hospital. 
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Vejamos agora a outra questão a que nos referimos acima. Estes 

mesmos segmentos populares teriam condições de pagar 500$000 para 

terem o direito ao isolamento domiciliar ? 

A resposta a esta questão nos remete a uma breve análise sobre o 

poder aquisitivo da massa assalariada urbana no início do século. Para 

realizá-la, optamos por reproduzir algumas informações contidas no Censo 

de 1920, apresentando a média salarial percebida, diariamente, por 

operários têxteis, em algumas regiões do Brasil. Com base nestes dados, 

constitui-se o seguinte quadro: 

 

Salário Diário Médio dos  

 Trabalhadores Têxteis  

Unidade da Federação  Diária Média Salário  

Médio 

São Paulo  5$616 134$784 

Distrito Federal  5$856 140$544 

Rio Grande do Sul  5$679 136$296 

Bahia  3$381 81$144 

Pernambuco  3$843 92$232 

Rio Grande do Norte 2$068 49$632 

Ceará 1$879 45$096 

 

Apesar de haver significativas oscilações salariais entre o 

rendimento diário dos operários têxteis em diferentes regiões do país, 

podemos constatar que, em nenhuma destas unidades da federação, estes 

trabalhadores teriam condições de arcar com os custos do isolamento 

domiciliar. Isto nos leva a concluir que ele não estava sendo previsto para 

a classe proletária. 

Se recuperarmos a situação salarial de rendimentos mensais do 

funcionalismo público municipal da capital da República em 1910 

(Damazio, 1996), configura-se o seguinte quadro:  

 

FUNÇÃO   SALÁRIO 

MENSAL  

Professor Primário  333$333 

Veterinário  300$000 

Contínuo  175$000 

Servente  150$000 

 

É evidente que nenhum destes funcionários teria qualquer condição 

econômica de permanecer em casa, depois que a Saúde Pública fosse 

notificada de que eram portadores de uma das vinte doenças infecto-

contagiosas. Podemos concluir que o isolamento domiciliar também não 

estava sendo previsto para a maioria dos funcionários públicos do Distrito 

Federal.  

Este depósito de 500$000 servia, portanto, como uma estratégia 

para forçar as camadas menos favorecidas da sociedade a se isolarem nos 

estabelecimentos previstos. Com isso, o mercado de trabalho médico 

tenderia a ser ampliado, na medida em que o Estado teria de construir uma 

rede de assistência médica voltada para as camadas populares que não 

tinham condições nem financeiras nem habitacionais de permanecer em 

casa.  

Por outro lado, os segmentos abastados, que residiam em locais que 

se prestavam ao isolamento, continuariam a ser atendidos por seus 

médicos assistentes. A elite letrada e endinheirada teria dificuldades de 

conviver no mesmo ambiente com indivíduos oriundos das camadas 

populares, mas poderia arcar, sem grande dificuldades, com o ônus da 

visita da autoridade sanitária. 

Um outro aspecto, não negligenciável, relacionado com o 

isolamento domiciliar, refere-se à liberdade do médico. Fora do controle 

institucional e burocrático de um nosocômio, a autonomia técnica plena 

teria condições de vicejar.  
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Dois relatores posicionaram-se favoravelmente ao isolamento 

domiciliar: Miguel Couto e Moncorvo Filho. Ambos tinham a intenção de 

retirar do Estado este tipo de responsabilidade. 

Em 1922, com cinqüenta e oito anos de idade e trinta e sete de 

formado, Miguel de Oliveira Couto tinha construído uma carreira 

profissional em que associava seu trabalho de clínico em instituições 

filantrópicas como a Santa Casa e o Hospital da Misericórdia com a 

cátedra de clínica médica na Faculdade de Medicina. No ano da realização 

do Congresso dos Práticos, presidia a Academia Nacional de Medicina. 

Para ele, o internamento no hospital deveria ser visto como “uma exceção 

e o tratamento no domicílio a regra”
431

. 

Moncorvo Filho sugeria que os socorros domiciliários fossem de 

responsabilidade da filantropia privada. Se as cidades fossem divididas em 

circunscrições, estas, em bairros ou quarteirões, cada qual suficientemente 

restrito seria fácil para os “mantenedores da carinhosa assistência, assim 

delineada, dedicarem-se zelosamente ao mister a que se propõem”
432

. 

Moncorvo Filho, como já mostramos neste capítulo, foi um dos 

relatores que defendeu que “a despesa feita com … profilaxia… redundará 

… numa grande economia pública, ativando o trabalho, a indústria e tudo 

mais quanto concorre para o progresso da Pátria
433

”. Quando se tratou da 

face curativa da saúde pública, que regulamenta o atendimento do paciente 

em seu próprio domicílio ou no nosocômio, a economia pública através do 

investimento em saúde não foi levada em consideração. Se a carinhosa 

assistência filantrópica cuidasse deste terreno, como desejava Moncorvo 

Filho, os serviços de cura não seriam um dever do Estado; continuariam a 

ser questões de foro íntimo do médico. Para este relator, a ação da saúde 

pública deveria limitar-se à sua função higienizadora sobre o cidadão. Do 

lado de fora do consultório, esta ação era permitida e incentivada; do lado 

de dentro, não. O atendimento do doente em seu leito deveria estar 

                                                           
431

 Miguel Couto. O abuso da hospitalização gratuita. A verificação da indigência. As 

tarifas hospitalares módicas, in Actas, pág. 562. Cf. nota 4. 
432

 Moncorvo Filho. A assistência pública e a assistência privada. Reflexões e 

regulamentações, in Actas, pág. 176. Cf. nota 4. 
433

 Idem, pág. 177. Cf. nota 4. 

reservado ao médico clínico, sem qualquer intermediação que interferisse 

na rotina e no valor do trabalho.  

Oscar Silva Araújo e Felício Torres analisam uma face das 

campanhas higienizadoras que não foi observada por Moncorvo Filho em 

seu relatório. Este não se preocupou com as possíveis conseqüências que o 

desenvolvimento das medidas higiênicas acarretaria para o mercado de 

trabalho do médico clínico. 

Para Silva Araújo, trinta e nove anos de idade e onze de formado, 

membro titular da Academia Nacional de Medicina, orador oficial do 

evento:  

 

Como conseqüência fatal dos progressos da 

higiene pública e do saneamento das nossas 

cidades, a clínica do prático tende a diminuir. 

Contra essa medida, para honra da classe, nenhum 

colega protesta.
434

 

 

Avaliação semelhante fez o jovem Felício Torres, de vinte nove 

anos de idade e nove de formado, inspetor sanitário e membro da 

sociedade de medicina e cirurgia:  

 

… A melhoria das condições sanitárias 

decorrentes dessas campanhas /de medicina 

preventiva/ naturalmente diminuiu o trabalho do 

clínico. Claro está que esse resultado favorável, 

consultando um interesse superior ao de uma 

classe, não pode ser motivo de queixa.  

Entre nós seja dito, de passagem, as medidas 

higiênicas não lograram uma tão notável melhoria 

das condições sanitárias (...); assim os nossos 

clínicos não se podem queixar de que a saúde 

                                                           
434

 Oscar da Silva Araújo. Discurso da Sessão de Abertura. in Actas, pág. 20. Cf. nota 4. 
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pública tenha diminuído muito o número de 

doentes 
435

.  

 

Pelo que transparece nas palavras destes dois relatores, as 

campanhas sanitárias haviam diminuído o número de doentes. Efeito de 

retórica ou não, ambos foram unânimes em ressaltar esta preocupação. 

Cabe salientar que as medidas higiênicas implementadas pelo Estado 

tinham condições potenciais de interferir no número de doentes 

disponíveis no mercado de serviços de cura. 

Felício Torres, complementando seu argumento, afirma: 

“Acontece, porém, que a obra preventiva talvez seja inseparável da obra 

curativa e desse modo, fatalmente, vem o Estado invadindo o domínio da 

clínica privada
436

.  

A luta agora passava a ser outra. Em vez de incentivar e reiterar a 

ação disciplinadora e medicalizante planejada pelo Estado, como queria 

Moncorvo Filho, Felício Torres condenava a invasão de um domínio: o 

território onde preponderava a clínica privada.  

Para concluirmos este trecho do nosso trabalho, importa ressaltar, 

mais uma vez, que havia uma segmentação social no isolamento 

domiciliar, consignada nas determinações contidas no Regulamento . 

Aos desafortunados, habitantes de locais insalubres, incapazes de 

ressarcir com seus rendimentos as tarifas cobradas pela Saúde Pública, só 

restava o isolamento nosocomial. Aos abastados, ficava assegurado o 

direito de permanecer em casa, sendo atendidos pelo médico de sua 

preferência ou pelo guarda sanitário, pagando esta visita.  

Esta distinção social, entretanto, gerou reações diferente entre os 

relatores. Ela não contava com o apoio de líderes representativos da 

corporação médica como Miguel Couto. Até mesmo Moncorvo Filho, que 

havia reiterado a função higienizadora da Saúde Pública, procurava 

estabelecer um limite à ação do Estado, prestigiando o papel das agências 

filantrópicas. Felício Torres e Oscar Silva Araújo, por outro lado, 
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 Felício Torres. O Sindicalismo Médico, in Actas, pág. 151. Cf. nota 4. 
436

 Idem, ibidem. 

denunciaram a potencial invasão de terrenos. A área própria à atuação 

estatal era a educação higiênica e a prevenção, contanto que não 

interferisse na atividade que se desenvolvia no interior do consultório. No 

entender de todos estes relatores, o respeito a este limite garantiria a 

autonomia técnica e econômica do exercício clínico. O profissional 

preservaria sua liberdade de determinar as condições, a duração e o valor 

de sua consulta domiciliar. 

 

ISOLAMENTO NOSOCOMIAL: GRATUIDADE E ATENDIMENTO SEGMENTADO 

Para compreender até que ponto o atendimento nosocomial público 

estaria invadindo ou não a clínica privada, resolvemos tentar identificar se 

o Regulamento previa algum tipo de atendimento gratuito em relação a 

cada uma das vinte doenças submetidas à lógica da notificação–

isolamento, ao câncer e às doenças venéreas
437

.  

Partindo desta preocupação, identificamos três conjuntos de 

procedimentos formalmente previstos. 

No primeiro grupo, que abarcava a maioria das enfermidades, a 

obrigação da internação nosocomial não estava acompanhada do 

estabelecimento de qualquer valor ou tabela para o ressarcimento dos 

custos. Prevalecia o silêncio a este respeito em relação às seguintes 

enfermidades
438

: cólera, tifo, infecção puerperal, oftalmia, infecções tifo-

paratíficas, impaludismo, escarlatina, sarampão, disenterias, meningite, 

paralisia infantil, tracoma, leishmaniose, coqueluche e parotidite 

epidêmica.  

No segundo grupo (varíola, câncer e tuberculose), a gratuidade 

restringia-se à prevenção ou ao diagnóstico da moléstia. Garantia-se a 

gratuidade da vacinação antivariólica
439

, dos exames para fixação do 

diagnóstico de câncer
440

 e do exame “bacteriológico dos escarros, para 

                                                           
437

 Decreto-Lei 14.354,, Título IV. 
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 Decreto-Lei 14.354, art. 350; art. 353, item A; art. 375, item A; art. 377, item A; art. 

379; art. 477 a 479; art. 480 e 481; art. 482; art. 483; art. 486; art. 489; art. 492; art. 

493; art. 496. 
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 Ibidem, art. 360.  
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 Ibidem art. 476, item III.  
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estabelecer o diagnóstico exato da tuberculose”
441

. Mas, depois de 

confirmado o diagnóstico destas duas últimas doenças, não havia qualquer 

menção a como se daria o acesso e a permanência dos pacientes nas 

instituições nosocomiais públicas. 

No terceiro grupo (febre amarela
442

, lepra e doenças venéreas), a 

gratuidade limitava-se ao enfermo com baixo poder aquisitivo. Os demais 

pagariam taxas estipuladas em tabelas fornecidas pela Saúde Pública. O 

atendimento variaria de acordo com a origem socioeconômica dos 

pacientes.  

No caso da lepra, o atendimento diferenciado por segmentos 

sociais constava formalmente da lei em vigor da seguinte forma:  

 

O isolamento nosocomial dos leprosos, 

inclusive o transporte para o estabelecimento, será 

feito a expensas dos poderes públicos, tendo-se em 

vista as condições sociais do doente. 

Haverá nos nosocômios acomodações para 

doentes contribuintes, correndo por conta própria 

as despesas de isolamento e de transporte, 

conforme for determinado pelo regimento interno 

do estabelecimento.
443

 

 

No caso do infectado com alguma das doenças venéreas, consta o 

seguinte: “Os enfermos serão separados conforme as conveniências, 

podendo ser estabelecidas classes, mediante módica contribuição”
444

.  

Não deviam ser assim tão módicas as contribuições. No relatório 

sobre a atividade financeira da Diretoria Sanitária e do Instituto Sanitário 

Federal no período 1893-1894, consta o seguinte documento:   

 

                                                           
441

 Ibidem, art. 543, item b.  
442

 Ibidem, art. 325.  
443

 Decreto-Lei 14.354, art. 390 . 
444

 Decreto-Lei 14.354,  art. 523, 1° §.  

Em janeiro de 1895, Francisco de Castro 

entregou ao Ministro do Interior (Antônio 

Gonçalves Ferreira) o relatório dos trabalhos 

desenvolvidos pela Diretoria Sanitária e o Instituto 

Sanitário Federal em 1893-94. A rotina espelhada 

nas partes deste relatório, inclusive na financeira, 

já que cada atividade era uma fonte de renda, 

envolvia sobretudo a fiscalização dos profissionais 

que exerciam a arte de curar, com ênfase na 

preparação e comercialização de remédios, 

concessão de licença a preparados farmacêuticos; 

certidões de pareceres sobre preparos postos à 

venda; registro de diplomas de médicos, 

farmacêuticos, dentistas e parteiras; licenças para 

abertura de farmácias e drogarias alopáticas e 

homeopáticas; inspeção destes estabelecimentos; 

registro dos copiadores de receitas das farmácias e 

drogarias. Estas receitas somavam cerca de nove 

contos (9:069$405), total ao qual se acrescentava o 

mais rendoso item da rotina da Ex-Diretoria 

Sanitária: as contribuições dos doentes de primeira 

classe internados no Hospital São Sebastião, que 

perfaziam 12:768$000. (Benchimol, 1996:449) 

 

Evidencia-se aí que o tratamento diferenciado para a clientela 

abastada já era praticado desde o século XIX: o montante arrecadado das 

contribuições dos doentes de primeira classe era superior à soma total das 

demais fontes de renda. Devemos reter este dado para analisá-lo à luz dos 

argumentos expostos por alguns relatores do Congresso.  

Como analisávamos anteriormente, apenas sobre a febre amarela, a 

lepra e as doenças venéreas pesava uma determinação legal que impunha a 

segmentação do acesso da clientela com base na origem social do paciente 

e a conseqüente diferenciação de atendimento.  
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Esta postura pode ser contrastada com os índices de mortalidade 

registrados pela Diretoria Geral de Estatística Demográfico-Sanitária do 

Distrito Federal, em 1910 (Damazio, 1996). Apesar de serem passíveis de 

imprecisões, estes dados indicam, a nosso ver, uma hierarquia do potencial 

letal que cada enfermidade possuía, naquela época, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

Í N D I C E S  D E  M O R T A L I D A D E  

 E M  1 9 1 0  

tuberculose   14.607  febre tifóide   260 

varíola   6. 829   coqueluche   254  

gripe   2. 402  difteria   192  

malária   1.196  beribéri   179 

sarampo   429   lepra   101  

disenteria   296   febre amarela   85 

peste   275   escarlatina   9 

 

Ainda que correspondam a pouco mais de 36% (trinta e seis por 

cento) do total de óbitos registrados naquele ano, estes dados sugerem 

algumas reflexões, em relação à tuberculose, à lepra e à febre amarela.  

Nascimento (1991) já havia indicado que, embora a tuberculose 

fosse responsável, na cidade do Rio de Janeiro, por um índice de 

mortalidade que superava o de qualquer outra doença no início do século, 

não recebeu do Estado uma atenção que se traduzisse em um conjunto de 

medidas articuladas para seu controle (Nascimento, 1991:129). Segundo a 

mesma autora, a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, que integrava o 

Departamento Nacional de Saúde Pública, só foi regulamentada 

efetivamente em 1923.  

No Regulamento de 1920, apenas o exame diagnóstico de 

tuberculose estava assegurado pelo Estado; o tratamento, não. Em 1921, 

foi promulgado outro decreto que previa a criação de “leitos especiais para 

tuberculosos que /retribuíssem/ os socorros recebidos”
445

. A segmentação 

da clientela começava a ser formalmente implementada.  

A lepra e a febre amarela, que detêm baixos índices de letalidade, 

foram exatamente as duas enfermidades para as quais o Regulamento 

estabelecia gratuidade restrita e atendimento diferenciado segundo a 

origem social.  

Retomemos o movimento do capital estatal destinado às iniciativas 

da Saúde Pública entre o ano de sua criação (1920) e o da realização do 

Congresso dos Práticos (1922), resumido no quadro abaixo: 

 

D e c r e t o s  d e  S a ú d e  P ú b l i c a :  1 9 2 0  -  1 9 2 2  

Medicina 

Preventiva 

Verba  Medicina Curativa Pública Verba 

Pessoal e  

material  

do DNSP 

3.818:289$ Construção de pavilhões para 800 

enfermos e criação de enfermaria no 

Hospital São João Batista da Lagoa 

1.500:000

$ 

Defesa  

sanitária  

dos portos 

1.289:213$ Instalação de hospital para 400 

 enfermos de tuberculose 

1.500:000

$ 

  Construção de pavilhão para 

toxicômanos na Colônia de 

Alienados no Engenho de Dentro 

300:000$ 

  Manutenção dos hospitais São 

Sebastião e Paula Cândido  

188:071$ 

Total 5.107:502$ Total 3.488:071

$ 

 

Os dados descritos acima demonstram forte presença estatal no 

incremento de iniciativas de caráter assistencial na área da saúde, 

particularmente em relação à tuberculose.  

Antes de analisar o posicionamento dos relatores a este respeito, 

cabe fazer uma ressalva quanto aos direitos do paciente abonado.  

                                                           
445

 Decreto-Lei 4.428 de 28 de dezembro de 1921.  
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Apesar de o Departamento Nacional de Saúde Pública se dispor a 

organizar hospitais “aparelhados de instalações capazes de assegurar a 

perfeita eficiência”,
446

 o isolamento nosocomial poderia ser realizado em 

hospitais particulares ou em casas de saúde privadas. Estas instituições 

deveriam ter, entretanto, as “necessárias condições” para seu pleno 

funcionamento e se sujeitarem “às instruções do Departamento Nacional 

de Saúde Pública”
447

. Caso contrário, estava prevista a “clausura parcial ou 

total do estabelecimento”
448

.  

De qualquer maneira, ficava resguardado o direito do paciente com 

recursos de escolher onde seria internado. Um direito diretamente 

associado ao seu poder aquisitivo. Se as condições de saúde do paciente 

impusessem a internação, restava ao médico particular ou assistente a 

possibilidade de fazê-lo na instituição de sua preferência ou em que fosse 

diretor, sócio ou proprietário. Além disso, se fosse removido para um 

hospital de isolamento público, acompanhado por membro de sua família, 

o doente poderia “ser tratado por qualquer médico de sua confiança, desde 

que a pessoa da família e o médico assistente se /sujeitassem/ à disciplina 

interna do estabelecimento e às despesas decorrentes”
449

.  

Nestes termos, ficava formalmente assegurado ao cidadão abastado 

enfermo o direito de escolher o médico que o acompanharia durante seu 

período de internação em uma instituição pública. As despesas 

decorrentes desta decisão deveriam correr por conta do paciente. Esta 

importação de mão-de-obra profissional desobrigaria a instituição pública 

de dispor de pessoal especializado para este atendimento. O texto legal 

permite supor que este tipo de paciente pagaria a diária hospitalar e as 

demais despesas relacionadas com medicação, acompanhamento de 

enfermeiras, material cirúrgico e alimentação. 

Analisando as palavras, intenções e gestos dos relatores sobre a 

presença estatal na área da assistência médica, identificamos que a 

tendência predominante foi a de ratificar a necessidade da segmentação da 

                                                           
446

 Decreto-Lei 14.354, art. 287.  
447

 Ibidem. art. 284.  
448

 Ibidem, art. 285.  
449

 Decreto-Lei 14.354,  art. 282.  

clientela. Para tanto, o controle do indigente deveria ser mais rígido, 

impedindo que pacientes com recursos utilizassem gratuitamente os 

serviços públicos.  

Os quatro relatores favoráveis à segmentação da clientela tinham 

algo em comum: eram médicos que exerciam essencialmente a clínica, 

cada qual em sua especialidade. O quadro abaixo estabelece alguns 

elementos de comparação entre eles. 

 

NOME   F   E   SP   M   ASSOCIAÇÃO 

Oscar S. Araújo 11 dermatologia sim sim ANM  SMC 

Miguel Couto 37 clínica geral não sim ANM  SMC 

Irineu Malagueta 5 neurologia sim sim ANM  SMC 

Moncorvo Filho 25 pediatria  sim não ANM  SMC 

F = Anos de Formado, em 1922; E = Especialidade; SP = 

Integrante de alguma instância de Saúde Pública; F = Professor 

da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; ANM = Academia 

Nacional de Medicina; SMC = Sociedade de Medicina e 

Cirurgia. 

 

Silva Araújo constata uma “desabusada hospitalização gratuita”. 

Denuncia que “indivíduos abastados, ricos mesmo, fogem da clínica 

particular para esses estabelecimentos /públicos/”
450

. Para os cinco 

relatores, este era o problema: havia possibilidade de se evitar esta fuga? A 

segmentação dos serviços calcada na origem socioeconômica do paciente 

poderia dirimir este problema. Se o atendimento nosocomial custasse o 

mesmo preço do domiciliar, o cidadão abastado tenderia a preferir ficar em 

casa, em sua intimidade, no convívio com a família. 

Miguel Couto, por seu lado, sofistica e precisa esta intenção, 

fazendo a seguinte proposição:  

 

... ao Governo compete, como um dever 

premente, construir os grandes hospitais (...). Eles 

                                                           
450

 Oscar da Silva Araújo. Sessão de Abertura, in Actas, pág. 22. Cf. nota 4. 
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compreenderiam enfermarias gratuitas, pequenas 

salas para a diária de cinco mil réis e quartos 

particulares para dez mil réis.  

Para prova da indigência basta em geral a sua só 

alegação; no caso, porém, de fundada a suspeita de 

embuste, proceder-se-á à sindicância pelos meios 

adequados a cada caso, obrigado o embusteiro a 

pagar a sua diária se ficar comprovada a fraude. 

(...) 

Naturalmente tudo quanto fica dito refere-se aos 

nosocômios mantidos pelo Estado, porquanto os 

que são custeados por mão particular não se 

subordinam, no que concerne às suas tabelas de 

preço, senão ao arbítrio ou generosidade dos seus 

proprietários”
451

.  

 

Vigorando esta intenção, os desvalidos, proletários e funcionários 

públicos passariam a freqüentar apenas as enfermarias. Para os 

embusteiros, cidadãos com posses que fingiam miséria para não pagar os 

honorários estabelecidos em tabelas, os procedimentos estavam 

propugnados. Quanto à medicina privada, liberdade plena. Tudo 

dependeria apenas do livre arbítrio ou da boa vontade de seus 

proprietários.      

Para Irineu Malagueta, o hospital moderno deveria procurar 

associar três características distintas, porém complementares.  

Deveria, primeiramente, associar pesquisa e ensino com 

assistência. Assim, ele deveria ter os “elementos necessários para o 

diagnóstico e o tratamento dos doentes” e, ao mesmo tempo, concorrer  

“para o aperfeiçoamento do médico, tornando-o cada vez mais apto a bem 

                                                           
451

 Miguel Couto. O abuso da hospitalização gratuita. A verificação da indigência. As 

tarifas hospitalares módicas, in Actas, pág. 563. Cf. nota 4. 

fazer”. Além disso, o Hospital Moderno deveria constituir-se em “um 

centro de pesquisas para o progresso da medicina”
452

.  

Em segundo lugar, a lógica hierárquica que deve impregnar esta 

configuração institucional teria que privilegiar tanto a autonomia em 

relação aos poderes públicos e agências financiadoras quanto a divisão de 

responsabilidades entre os diversos profissionais que a integram.  

Finalmente, o número de leitos deveria corresponder ao staff que 

atua na instituição. A lógica burocrática e racionalizadora do capitalismo 

do século XX encontrava, nas palavras de Irineu Malagueta, espaço para 

frutificar, sobretudo em relação à concepção de hospital que postulava. A 

modernidade que ele pregava não implicava a universalização do 

atendimento:  

 

... Deve o hospital de isolamento ter, além das 

instalações para doentes gratuitos, pavilhões 

confortáveis e até mesmo luxuosos para doentes 

que paguem pois, dispondo delas, os próprios 

doentes e as suas famílias, ao em vez de furtarem-

se ao isolamento, serão os primeiros a procurá-lo, 

sabendo que encontrarão todo o conforto e os 

meios adequados de diagnóstico e de tratamento de 

que dispõe a medicina contemporânea.
453

  

 

Há pouco, registramos a defesa que certos relatores fizeram do 

estabelecimento de uma tabela de preços dos serviços, de acordo com a 

origem social do paciente, como uma via para inibir o deslocamento dos 

abastados para o hospital. Com custos semelhantes, o paciente preferiria 

permanecer em casa. Esta, por exemplo, seria a intenção de Miguel Couto.  

Irineu Malagueta, defensor de um hospital dotado de inovações 

tecnológicas, falava diferentemente. Este aparato tecnológico e a 
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 Irineu Malagueta. A verdadeira organização hospitalar e sua estrutura administrativa. 

Autonomia dos hospitais. O hospital como meio de instrução prática, in Actas, pág. 

52. Cf. nota 4. 
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 Idem, pág. 69. 
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organização de uma equipe médica envolviam altos custos de instalação e 

manutenção. Neste novo hospital, o lugar do abastado deveria ser 

garantido. Para tanto, os gestores do estabelecimento deveriam encontrar 

um meio de atrair para seus quartos e salas de operação a clientela com 

alto poder aquisitivo, capaz de subvencionar toda essa tecnologia.   

Miguel Couto havia apresentado uma maneira de inibir que pessoas 

abastadas fossem atendidas gratuitamente nos hospitais públicos: o 

embusteiro, depois de sindicância, deveria pagar a diária caso sua fraude 

fosse comprovada. 

Moncorvo Filho apresenta uma solução um pouco mais sofisticada: 

a criação dos “Escritórios de Beneficência”:  

 

A missão do Escritório de Beneficência seria a 

de ter o registro bem organizado dos pobres do 

distrito ou local a que pertencessem, para o que 

seria feita previamente a inscrição desses 

indivíduos necessitados e suas respectivas famílias 

e que, no caso de doença, da parte do corpo clínico 

do Escritório receberiam a assistência médica em 

domicílio quando impossibilitados de se 

locomoverem e portadores de males não exigindo a 

internação em estabelecimentos nosocomiais. 

Quando esses pobres pudessem ir a qualquer dos 

ambulatórios da Assistência Pública, bastaria a 

apresentação do respectivo cartão de registro para 

dar-lhes direito aos socorros médico-cirúrgicos, 

terapêuticos, dentários, etc.
 454

 

 

A racionalidade técnica, própria ao modelo tecnicista e higienista, 

expandia-se até a construção de fórmulas tecnicamente concebidas para 

controlar o acesso da população marginalizada aos serviços de saúde. Com 
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 Moncorvo Filho. A assistência pública e a assistência privada. Reflexões e 

regulamentações. in Actas, pág. 180. Cf. nota 4. 

isso, os abastados seriam forçados a pagar de acordo com as tabelas que 

fossem estabelecidas pela Saúde Pública.  

INTERESSES DOS CLÍNICOS 

Ao longo deste trabalho, identificamos algumas vezes os interesses 

de médicos que sobreviviam de seu consultório particular .  

Este foi o caso, por exemplo, do empenho de Arnaldo de Moraes 

ao procurar delimitar as esferas de atuação e de conhecimento das 

parteiras. Como obstetra, queria que estes limites estivessem bem 

definidos para que tivesse condições de monopolizar, sem dificuldades, o 

mercado de serviços daquela área específica da medicina. Contra esta sua 

intenção, não se ouviu qualquer palavra. Quando seu colega ginecologista 

Oliveira Motta pregou a condenação do aborto, contou com o apoio 

unânime da audiência.  

As esferas dos interesses clínicos também não colidiram com os 

interesses dos higienistas no caso que acabamos de examinar. O 

Departamento Nacional de Saúde Pública detinha um potencial poder de 

medicalização que deveria ser reiterado: estas foram as palavras, intenções 

e gestos de alguns relatores filiados à matriz higienista. O poder e o 

prestígio que emanavam daquela nova organização pública de saúde 

deveriam ser exercidos por médicos higienistas. Os clínicos não 

contestaram nenhuma destas vontades políticas expressas publicamente.  

Quando foi a vez de tratar a dimensão do serviço de assistência 

médica oferecida pelo Estado, as vozes de médicos clínicos foram ouvidas: 

segmentar a clientela! Criar escritório de beneficência! No primeiro caso, 

os pacientes abastados que se dirigissem ao estabelecimento público 

deveriam pagar pelos serviços segundo uma tabela. Assim, ser-lhes-ia 

oferecido um atendimento diferenciado do que era oferecido ao conjunto 

dos internos do hospital. No segundo caso, os pobres que comprovassem 

seu estado de pobreza poderiam ser atendidos gratuitamente nestes 

estabelecimentos. Ampliar-se-ia o mercado de trabalho para o médico 

clínico, na medida em que seriam atendidos apenas segmentos sociais sem 

condições financeiras de freqüentar um consultório particular.  

Neste caso, os interesses dos médicos clínicos não só não entraram 

em conflito com os dos higienistas como foram apoiados por um de seus 



Congresso Nacional dos Práticos (1922)                                                                                                                          Congresso Nacional dos Práticos (1922) 

 

 

 

193 

mais expressivos integrantes: Moncorvo Filho. Este relator não poupou 

palavras para afirmar que a despesa com  a higiene redundaria em 

economia pública e, ao mesmo tempo, ressaltou o papel da carinhosa 

assistência filantrópica. As palavras de Moncorvo Filho nos permitem 

deduzir que os interesses dos clínicos nem sempre eram opostos aos dos 

higienistas: em 1922, muitos higienistas eram, ao mesmo tempo, clínicos.  

Esta aparente pacificidade do relacionamento entre clínicos e 

higienistas pode ser restituída à sua verdadeira dimensão com o resgate da 

análise que fizemos, na segunda parte deste trabalho, sobre a notificação 

compulsória. Na oportunidade, ressaltamos a ação em bloco dos gestores 

da Saúde Pública, interessados na efetivação do sistema que haviam 

idealizado. O que mais incomodava os higienistas eram as resistências à 

notificação vindas sobretudo dos médicos que sobreviviam da clínica 

privada. Apesar de eles não terem feito uso da palavra, sua voz se fez ouvir 

nas intenções e gestos dos higienistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Presente no Passado 

  

Ao longo deste trabalho, apresentamos algumas conclusões 

preliminares sobre aspectos específicos. No final de uma parte ou de um 

capítulo, tecemos alguns considerações que apontavam em diversas 

direções. 

Uma delas foi a caracterização dos atores segundo seus interesses 

profissionais. Se existiram modelos de prática médica distintos, 

verificavam-se, igualmente, faixas híbridas. Alguns atores absorveram e 

reproduziram elementos próprios a mais de um modelo. Diante desta 

heterogeneidade, a arena não foi pacífica! Os médicos se mostraram 

dispostos a travar várias lutas, inclusive entre si.  

Higienistas queriam que Altruístas e Tecnicistas abandonassem o 

princípio do segredo profissional, que ampara a relação íntima e inviolável 

entre médico e paciente, e passassem a notificar os casos de doenças 

infecto-contagiosas. Gestores da Saúde Pública queriam que o sistema 

vivificasse. Métodos persuasivos somavam-se a estratégias tipicamente 

coercitivas. Clínicos, que viviam do consultório particular, ou jovens 

profissionais que pretendiam dele viver, não admitiam a concorrência com 

outros colegas, de menor poder aquisitivo, que se viam forçados a instalar 

seu consultório nos fundos de uma farmácia. A divergência de opiniões 

também pode ser observada em relação aos homeopatas. As posições 

oscilaram entre o descredenciamento e o reconhecimento relutante. 

Quando foi o caso de firmar a soberania do obstetra no ato de partejar, do 

dermatologista no tratamento da sífilis, do legista nos laudos post mortem, 

interesses particulares, de segmentos especializados da medicina, 

evidenciaram-se. Ao longo deste trabalho, procuramos demonstrar como 

segmentos da corporação pretendiam se impor sobre o conjunto ou sobre 

alguma outra parte. 

Se existiu dissenso entre os integrantes da corporação, se o conflito 

interno foi evidenciado, grande margem de consenso também foi 

verificada. Quando se tratou, por exemplo, de estabelecer ou reforçar os 

limites do conhecimento e da prática de farmacêuticos, enfermeiras-

visitadoras ou parteiras, as vozes não foram dissonantes. A superioridade 

do médico no ato clínico foi reiterada. Quando se tratou de desqualificar 

ou conclamar o aparato coercitivo sobre curandeiros, espíritas e charlatães, 

não houve divergência. Quando se tratou de inibir a ampliação da 

assistência médica pública, dificultando o acesso indiscriminado de 

pacientes a seus serviços, integrantes da elite da corporação empunharam 

seus argumentos. 

Em vários momentos desta análise a pregação do intervencionismo 

estatal foi feito por profissionais que sobreviviam, e almejavam continuar 

a sobreviver, sob a égide do trabalho liberal. Quando foi a vez de impedir 

o anúncio de cura de doenças incuráveis ou quando foi reiterada a defesa 

da separação de domínios entre médico e farmacêutico, as forças 

coercitivas do Estado foram convocadas. Nos dois exemplos, os interesses 

dos médicos clínicos que viviam do trabalho exercido, sobretudo, em 

consultório particular, se fez representar. 

Alguns conflitos, como assinalamos, estavam historicamente 

inseridos. Outros, não. Muitas destas conclusões apontam para uma 

reflexão que transcende aquele momento, verificando-se nos dias de hoje, 

com toda a sua potencialidade.  

Gostaríamos de encerrar este trabalho, assinalando que muitas das 

polêmicas travadas em 1922 guardam enorme atualidade. O presente no 

passado pode auxiliar a compreender mais profundamente os dilemas que 

incidem sobre o trabalho médico hoje.  

Dentre os exemplos que confirmam esta hipótese, um nos chamou, 

particularmente, a atenção. Trata-se da avaliação que se fazia em 1922 e a 

que é feita na atualidade sobre a proporção de médicos em relação à 

população. Segundo a lei da oferta e a procura, quanto mais profissionais 

forem oferecidos no mercado de serviços, menor tenderá a ser o seu valor. 

Esta é uma regra básica da sociedade capitalista.  

Em 1922, Neves da Rocha, afirmava:  

 

Durante este período, o algarismo da população 

não aumentou em proporção com a dos médicos. E 
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o estado sanitário ao contrário tem melhorado em 

enorme proporção.  

Este fato constitui o primeiro e o maior fator da 

diminuição da situação do médico, grande aumento 

do número de médicos, muito grande diminuição 

do número de doentes obrigados a recorrerem aos 

nossos cuidados.
 455

 

 

Como vimos, a avaliação da situação do médico no mercado de 

trabalho feita por este renomado oftalmologista baiano, 61 (sessenta e um)  

anos de idade e 39 (trinta e nove) de formado, indicava como solução, em 

1922, a limitação do número de vagas nas faculdades de medicina 

existentes. A queixa velada incidia sobre o incremento das políticas 

higiênicas. O médico que cura sobrevive da doença. Se não há mais 

doentes, ou se o número de doentes diminui em proporção inversa ao 

aumento do número de médicos, a tendência aponta para a desvalorização 

do profissional no mercado de trabalho.  

Regina Parizi, atual vice-presidente do Conselho Federal de 

Medicina afirmou, sobre a mesma questão, o seguinte: 

 

 O Brasil não precisa de mais escolas de medicina. 

Já temos, de acordo com os padrões da 

Organização Mundial da Saúde, um médico para 

cada mil habitantes, número de profissionais 

adequados ao país. 
456

 

 

 Os critérios que levam Parizi defender a restrição do número de 

faculdades de medicina não se diferenciam muito dos que Neves da Rocha 

apresentou: mil pacientes potenciais para um médico garantem-lhe 

                                                           
455

 Neves da Rocha. Da limitação ou não do número dos estudantes de medicina, in 

Actas, pág. 492.  

Cf. nota 4. 
456

 Medicina - Conselho Federal. Orgão Oficial do Conselho Federal de Medicina. Ano 

X. Nº 78, Fevereiro de 1997 pág. 4. 

trabalho suficiente. Mesmo que os serviços de higiene dêem certo, mesmo 

que o estado sanitário da população melhore, uma substantiva fatia do 

mercado de trabalho fica garantida para cada profissional. Aí está o 

problema de Neves da Rocha equacionado. 

As estratégias de valorização da mão-de-obra médica mobilizavam 

e continuam mobilizando a atenção da elite profissional.  

Se existe pletora, se o número de médicos ultrapassa as demandas 

do mercado, esta disparidade fica ainda mais acentuada se levarmos em 

consideração as distinções regionais.  

Em 1922, Arthur Moses foi contrário à limitação do número de 

vagas para a faculdade, proposta por Neves da Rocha, mas apresentou 

outras sugestões igualmente cerceadoras do acesso e da permanência do 

estudante no ensino superior. Para este jovem com 36 anos de idade e 13 

de formado, a má distribuição de médicos no território nacional 

representava grave obstáculo para a valorização deste profissional: “O que 

há é uma má distribuição de profissionais. Todos procuram as capitais ou 

grande cidades, de preferência os estados mais adiantados”.
457

 

Este ano, o Conselho Federal de Medicina manifestou-se contrário 

à abertura de mais 13 (treze) novas faculdades de medicina no Brasil. 

Dentre os “pontos básicos e inegociáveis” , apresentados em seu relatório 

ao Ministério da Educação e do Desporto, consta o seguinte: “Há uma 

relação direta entre a má distribuição de profissionais e cursos de medicina 

no país e o nosso desenvolvimento sócio econômico”.
 458

 

Se compararmos o número de Faculdades de Medicina segundo a 

região geográfica do país em 1922 e em 1990 construiremos o seguinte 

quadro:  
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TOTAL DE FACULDADES DE MEDICINA 

DO PAÍS 

Ano   1922   1990 

Região N.º % N.º % 

Norte    1 11 3 4 

Nordeste   2 22  13 16 

Sudeste    4 44 44 55 

Sul    2 22  16 20 

Centro Oeste    0 0  4 5 

 

Os dados nos mostram que a concentração de Faculdades de 

Medicina nas regiões Sudeste e Sul, em termos proporcionais, continua se 

verificando. A lógica capitalista no Brasil, sobretudo durante o século XX, 

concentrou nestas regiões as atividades de ponta no setor industrial, 

agrícola e de serviços. Os serviços de assistência médica não fugiram a 

esta regra. Esta concentração gerava e continua gerando uma série de 

inquietações que promovem intensa polêmica, levando as instâncias 

representativas da categoria a assumir posições inegociáveis.  

Se a pletora assume feições ainda mais evidentes em certas regiões 

do país, gera conseqüências sobre a qualidade do atendimento oferecido. A 

grande quantidade de estudantes que iniciam anualmente seu curso de 

medicina dificulta que a qualificação seja feita de maneira plena e 

satisfatória.  

Em 1922, esta era a opinião de Fernando Magalhães: 

 

Dentro em pouco, multiplicadas as faculdades, 

que surgirão como toda a indústria nova 

largamente explorada, o diploma de médico valerá 

menos do que o rótulo de uma garrafa vazia ou o 

escrito de uma casa desabitada. Será, entretanto, 

muito mais perigoso do que qualquer deles, porque 

o diploma generalizado vai enganar o desprevenido 

que não sabe e não pode distinguir a verdade da 

contrafação, o bom do ordinário, o prestimoso do 

imprestável.  

E, desde que se improvise o médico sem cultura 

e sem consciência, degrada-se a profissão na 

cupidez e no embuste. Para lá caminharemos, e em 

pouco tempo, se não houver uma reação enérgica 

contra o ensino comercializado.
459

 

 

Sua preocupação com o valor do diploma, com a mercantilização 

do ensino da medicina e com a desqualificação do jovem profissional 

parecem extremamente atuais. 

Hoje em dia, apesar de existirem 80 (oitenta) Faculdades de 

Medicina, em comparação com as 9 (nove) de 1922, outros 

estabelecimentos privados de ensino superior continuam sendo criados, 

muitas vezes, em detrimento da proibição do Ministério da Educação. Este 

foi o caso recente das Universidades Estácio de Sá e Unigranrio, que 

realizaram seu vestibular para medicina, desrespeitando portaria do 

Ministério
460

. 

Preocupado com o mesmo processo de desqualificação profissional 

Otávio Ribeiro Rato, da Escola Paulista de Medicina, afirmou, em 1986: 

 

O Brasil está formando muito mais médicos do 

que precisa e, que é pior, está colocando no 

mercado de trabalho, todos os anos, milhares de 

profissionais mal preparados, o que constitui um 

risco real para a população.
461

 

 

Não se trata de concluir que a situação do médico piorou ou 

melhorou. Não se trata de estabelecer critérios de valor ou ajuizamento. 
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Não é o caso, tão pouco, de afirmar que nada mudou: a história não se 

repete.  

Hoje, do ponto de vista da organização do trabalho médico, 

vivemos um contexto muito diferente do que a elite profissional vivia no 

início deste século. A proliferação da medicina de grupo e a degradação do 

sistema público de medicina preventiva e assistência médica são dois 

sinais característicos de nosso tempo. Alguns dilemas que dividiam os 

interesses e as paixões dos médicos, no início do século, continuam 

promovendo o mesmo tipo de inquietações.  

Uma das principais perguntas que os médicos se faziam e 

continuam a se fazer é a seguinte: Como fazer para preservar o prestígio da 

profissão médica?  

Em 1922, a resposta a esta questão passava, por exemplo, pela 

condenação às práticas não aceitas pela ciência alopática. Hoje, a 

Organização Mundial da Saúde tenta revalorizar a medicina alternativa, na 

retórica e na prática. Esta organização mantém 30 clínicas ou hospitais 

onde curandeiros, magos, feiticeiros, parteiras sem diploma, fitoterapeutas 

e homeopatas recebem todo o apoio
462

. Talvez a filosofia positivista, 

hegemônica sobre o ideário profissional médico do início do século, não 

esteja exercendo a mesma influência.  

Como fazer para preservar o prestígio da profissão médica?  

A resposta a esta questão encontra, nos dias de hoje, pelo menos, 

duas possibilidades de resposta: o resgate do médico de família ou o 

incremento da tecnologia. O dilema que inquieta os médicos dividia os 

Altruístas dos Tecnicistas em 1922: o diagnóstico e o tratamento devem 

estar, cada vez mais, submetidos à precisão dos instrumentos de última 

geração ou devem acompanhar as anamneses baseadas no contato íntimo e 

direto entre médico e paciente? 

Uma resposta está sendo dada por Euclides Jesus Zerbini (1913). 

Este renomado cirurgião cardíaco instalou seu primeiro consultório em 

uma farmácia, em 1935, mas, segundo suas próprias palavras, desistiu de 

ser médico de família. Em 1989, comandava uma equipe de 50 (cinqüenta) 
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médicos e mantinha uma rotina de 13 (treze) horas de trabalho por dia em 

que se incluíam 4 (quatro) cirurgias. Sobre o dilema entre o predomínio da 

tecnologia ou o primado da humanização na relação médico–paciente, 

respondeu: “Minha relação com o doente é quase técnica. (...) Quem 

procura um especialista, quer resultados, não alguém que fique lhe 

agradando”
463

 

 Outra resposta vem sendo ventilada na grande imprensa leiga com 

a solução para o sistema de saúde brasileiro: o resgate do médico de 

família. 

 

“Lembra daquele médico que cuidava da vovó, 

acompanhava o parto da neta e até aparecia em 

casa durante a madrugada para acalmar a febre do 

filho? Pois é, o velho médico de família, 

especialista em tratar desde uma dor de cabeça até 

uma crise de asma, pode voltar a ter destaque no 

precário sistema de saúde brasileiro.
464

 

 

Dois modelos de ser médico estão em disputa, atualmente, no 

mercado de prestígio e poder em que se organizam seus interesses 

corporativos.  

Nosso intuito com estas considerações finais, em que algumas 

questões respondidas em 1922 encontram eco nos dias de hoje, não foi o 

de analisar a situação atual e as tendências que se delineam para a 

profissão médica no próximo milênio. Esforço acadêmico, altamente 

qualificado neste sentido, foi recentemente implementado por Machado 

(1996). Dentre as conclusões apresentadas por ela, destacamos a seguinte:  

 

A medicina científica, deste final de século, se 

aproxima cada vez mais do modelo de uma 

atividade altamente tecnológica com 
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procedimentos padronizados. Cada vez mais 

distanciada da tradicional relação pessoal com o 

paciente, a ação racionalizadora dos médicos 

assume lugar de destaque, especialmente em 

algumas áreas tecnológicas e cirúrgicas nas quais a 

tecnologia de ponta substituiu o „raciocínio clínico‟ 

e o talento individual. O „carisma‟ da profissão 

está sendo substituído por uma objetividade quase 

burocrática. (Machado, 1996:194) 

 

Como fazer para preservar o prestígio da profissão médica?  

Outras perguntas como estas, atemporais, foram feitas em 1922 e 

continuam dividindo a opinião dos profissionais contemporâneos.  

Gostaríamos de encerrar este trabalho assinalando que muitas 

questões relacionadas com a preservação do prestígio da profissão médica 

e o estabelecimento de uma conduta ética, provocam hoje um debate que 

tem suas origens cravadas na história da profissão médica. Para a Saúde 

Coletiva, um estudo que se concentre em uma análise de cunho histórico 

sobre a profissão médica guarda, portanto, grande utilidade.  
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