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PRÓLOGO
Este Tomo trata de dois temas relevantes e que tem forte implicação
com as potencialidades e com a realidade da Amazônia: o turismo e
os períodos médicos. O turismo é uma dessas potencialidades, graças
à grandiosidade, singularidade e beleza da sociobiodiversidade dessa
região. Os períodos médicos envolvem o universo fabuloso das instituições, programas e práticas empregadas para prevenção e tratamento
das doenças, bem como a recrudescência dessas. Ambos os temas são
apresentados por profissionais que tem larga experiência e originalidade e certamente suas análises servirão para um melhor entendimento
do assunto e enfrentamento dos problemas vinculados a eles.
O Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) se sente gratificado pela elaboração de mais este Caderno de Debates; ele é um dos
grandes objetivos do Grupo, compromissado em levar informações a um
público bem maior do que o presente às suas reuniões. Esperamos que os
dados e ideias aqui lançadas sejam incorporadas e confrontadas ao repertório dos leitores, pois é somente através do seu compartilhamento que
o conhecimento evolui e contribui para o desenvolvimento da sociedade;
somente assim é que a Amazônia poderá encontrar seu próprio caminho
e ter um destino à altura de sua grandeza e de seu merecimento.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
AMAZONASTUR 		

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas

EMANTUR 		
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Instituto Brasileiro de Turismo
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Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MTur			

Ministério do Turismo

OEA			

Organização dos Estados Americanos

PPG-CASA

Programa de Pós graduação em Ciências do Ambiente e
Sustentabilidade na Amazônia do Centro de Ciências do
Ambiente (PPG-CASA) da UFAM

SUDAM

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

UEA			

Universidade do Estado do Amazonas

UFAM		

Universidade Federal do Amazonas

ZF			Zona Franca
ZFM			
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TURISMO NA AMAZÔNIA:
FATOS E PERSPECTIVAS

TURISMO NA
AMAZÔNIA: FATOS E
PERSPECTIVAS
Resumo
A Amazônia apresenta uma enorme potencialidade para o turismo,
no entanto esse fenômeno ainda está em sua fase embrionária nessa
região; mesmo na academia ele é um assunto recente, sendo que os
primeiros estudos, em nível de pós-graduação só iniciaram em meados
da década de 1970 no Brasil. De qualquer modo, a prática turística é
sempre algo desafiador e que envolve não somente a formação de profissionais em nível acadêmico, mas também a busca de uma outra visão
da área por parte de gestores púbicos, tomadores de decisão, guias de
turismo e todos envolvidos nesse setor. O turismo deve ser visto como
um fenômeno social e não uma atividade puramente técnica. Trata-se
de uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre prestação
de serviços, incluindo infraestrutura; preservação ambiental; relações
sociais de hospitalidade e troca de informações interculturais. Nessa
perspectiva, deve prevalecer o protagonismo das comunidades no oferecimento de atividades turísticas realizadas nos territórios que ocupam, obedecendo a princípios ambientais e culturais autoestabelecidos.
É necessário incentivar o diálogo entre os diferentes saberes fazendo
dessa parceria a oportunidade de aprendizado conjunto e de aproveitamento sustentável da enorme beleza e sociobiodiversidade que a Amazônia oferece ao mundo inteiro.
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Introdução
É inquestionável a vocação turística da Amazônia, porém a sua prática ainda é algo desafiador e esse fato se dá por diferentes aspectos,
dentre os quais se destacam a formação de pessoas aptas a pensar um
turismo diferenciado para esta região; faltam pesquisas que dêem conta
de dialogar com o real e também o aperfeiçoamento de políticas públicas capazes de consolidar essa prática considerando os princípios da
sustentabilidade.
Antes de dissertar sobre os aspectos apontados, cabe uma reflexão
sobre o conceito do turismo. Assim como outras áreas do conhecimento, o turismo vem buscando sua cientificidade e para tal precisa de
conceitos para avançar. É bastante atraente a proposta da socióloga
Moesh (2002) para quem o turismo é “uma combinação complexa de
inter relacionamentos entre produção e serviços, em cuja composição
integram-se uma prática social com base cultural, com herança histórica; um meio ambiente diverso; cartografia natural; relações sociais de
hospitalidade e troca de informações interculturais. O somatório desta
dinâmica sociocultural gera um fenômeno recheado de objetividade/
subjetividade, consumido por milhões de pessoas, como síntese: o produto turístico”.
Esse conceito representa o nível de complexidade vinculado a esta
prática, indo de encontro aos conceitos que reforçam o deslocamento
do local habitual do visitante por um período acima de 24 horas e uso
de equipamentos turísticos. Entendemos ser necessário ampliar esse
olhar e outras reflexões advindas das produções acadêmicas em turismo elaboradas a partir de pesquisas que considerem o sistema ambiental amazônico e dialoguem com parâmetros de sustentabilidade e bases
conceituais precisas sobre o turismo.
14
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No que diz respeito à formação de pessoas para atuar no setor turístico, vamos nos deter à formação superior, mas consideramos que muitas
instituições públicas e privadas atuam ou atuaram com diferentes formatos por meio de cursos livres, cursos de extensão e oficinas.
Destacamos alguns fatos relevantes da área ocorridos na Amazônia:
em 1975 foi implantado o primeiro curso de graduação em Turismo em
uma universidade pública da região, na Universidade Federal do Pará
(UFPA); em 1978 foi criado o I Plano de Turismo da Amazônia (IPTA);
em 2000 foi defendida a primeira dissertação sobre turismo e áreas
protegidas na região Norte do Brasil, intitulado “O desencanto da Princesa: pescadores tradicionais e turismo na área de proteção ambiental
de Algodoal/Maiandeua (PA)”; em 2005 foi defendida a primeira tese
sobre turismo e povos indígenas com o título“Ecoturismo de grupos
indígenas: experiências sustentáveis?”.
No Brasil, a educação superior e a pós-graduação stricto sensu em
turismo também são recentes, datam de 1970 e 1990, respectivamente.
O primeiro curso superior de turismo no Brasil surgiu em 1971 em uma
instituição de ensino privado, a Faculdade de Turismo do Morumbi.
Segundo Rejowski (1996), “em um âmbito universitário propriamente dito, o primeiro curso de Turismo aparece no segundo semestre de
1973, em São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA/USP)”, considerando que a Faculdade de Turismo
do Morumbi ainda não possuía a nomenclatura de Universidade.
Os programas específicos em Turismo surgiram somente a partir da
década de 1990, com o mestrado em Turismo e Lazer da Universidade
de São Paulo (USP), entre 1993 e 1998. E o mestrado em Turismo e
Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) iniciado em 1997.
Segundo dados do portal e-MEC, em consulta feita no mês de outubro
de 2016, existiam no Brasil 587 cursos superiores voltados para área e
com diferentes características: existem os bacharelados (presenciais e a
distância), os tecnológicos (presenciais e a distância) e os sequenciais.
Dentre as nomenclaturas dos cursos de bacharelado, tem-se: Turismo;
Turismo e Hotelaria; Lazer e Turismo; Turismo e Lazer; Turismo Binacional; Turismo e Meio Ambiente; Turismo - Indústria do Entretenimento. Entre os tecnológicos: Gestão de Turismo; Gestão de Turismo
Receptivo; Turismo Ecológico; Hotelaria e Gestão de Empresas de Turismo; Serviços de Turismo; Turismo de Eventos. E entre os sequenciais:
Gestão de Negócios em Hotelaria e Turismo; Gestão de Negócios em
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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Turismo; Gestão e Desenvolvimento do Turismo; Gestão em Turismo;
Turismo Cultural.
Existe uma variação significativa entre as nomenclaturas dos cursos
ofertados na área do turismo; isso pode demonstrar as inconsistências da
própria área enquanto campo de conhecimento em formação ou o caráter
interdisciplinar do turismo; percebe-se na formação superior uma ênfase
na formação técnica-funcionalista a uma formação cidadã-crítica, inclusive dos 587 cursos, apenas 101 são ofertados de forma gratuita.
A primeira universidade pública da Região Norte a receber o curso de
bacharelado em Turismo foi a Universidade Federal do Pará (UFPA) em
1975, com 15 docentes; seguida pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em 2001, com 25 docentes e a Universidade Estadual de Roraima (UERR) em 2006, com 14 docentes. Não foram considerados os Institutos Federais detentores de cursos superiores de tecnologia na região.
Lohmann et. al (2008) afirmam que é recente o estudo do Turismo, se
comparado ao de outras ciências como Filosofia e História, por exemplo, e dizem ainda ser esse um dos motivos pelos quais muitos estudiosos e pesquisadores de outras áreas criticam-nos ao afirmarem que
as pesquisas produzidas em turismo são superficiais, pouco científicas
e dispensáveis.
Segundo alguns autores, a produção acadêmica deveria construir
uma teoria do turismo, mas as informações e pesquisas encontramse desconectadas, impossibilitando o avanço significativo do debate;
apresenta também outros aspectos influenciadores dessa situação: as
indefinições conceituais, a fragmentação do conhecimento produzido,
o preconceito de pesquisadores de outros campos de estudo, a fraqueza
na sustentação de argumentos e a pouca historicidade da área.
Com isso, entendemos ser de fundamental importância repensar a
formação em turismo, e chamamos atenção para o que alguns autores
consideram sobre o assunto: a preocupação em construir uma Ciência
do Turismo para fundamentar um corpo de conhecimentos com entidade teórico-metodológico particular, dentro da complexidade de suas
relações; impor uma ruptura epistemológica, onde o modo de produção dos conhecimentos turísticos de forma disciplinar sejam superados,
pois até então são considerados só interesses setorizados permanecendo
sempre no domínio da linguagem restrita: marketing turístico, economia
do turismo, geografia do turismo, gestão de negócios turísticos, entre
outras; muito aquém de uma concepção sistêmica de um fenômeno
cujo objeto é interdisciplinar e complexo.
16
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A questão é como romper esse modo de produção do conhecimento acadêmico, tendo em vista imperar visões positivistas nos cursos
de graduação em turismo. Embora esteja a caminho dos 50 anos de
existência no Brasil, pouco avançou em sua proposta pedagógica, na
identidade do curso, nas epistemologias, perpetuando a formação de
competências e habilidades para servir unicamente ao mercado, e sendo inábil para adaptar-se as mudanças do mundo.
Também é preciso compreender que um projeto pedagógico que pretenda formar sujeitos autônomos intelectualmente, capazes de intervir
na realidade social, não pode ter por fundamento as teorias de ensino
e aprendizagem que se norteiam por uma lógica aristotélica-cartesiana.
Ainda que a lógica formal se faça necessária em muitos dos nossos procedimentos cotidianos, é preciso compreender que ensinar e aprender
são ações sociais e psíquicas de grande complexidade; portanto há que
se buscar aporte teórico nas concepções teórico-pedagógicas que se referenciam numa lógica dialética do conhecimento humano.
Nesta perspectiva é preciso haver o entendimento de um projeto pedagógico que considere o papel da universidade na contemporaneidade, buscando refletir junto com seus pares a necessidade da religação
dos saberes (expressão emprestada de Edgar Morin) e não mais a fragmentação do conhecimento.
Para além da compreensão da universidade e de todos os aspectos
que a envolvem, é necessário “ensinar a compreensão humana, condição essencial para se encontrar o caminho da paz, a cada dia mais
urgente e necessária; educar para a paz é também educar para o desenvolvimento da compreensão”.
Segundo alguns analistas, essa compreensão deve ser iniciada desde
a escola infantil até a universidade, pois no cenário atual vemos cada
vez mais poderosa e influente a tendência tecnoeconômica; esta tende
a reduzir a educação à aquisição de competências profissionais, em detrimento das competências existenciais que uma regeneração da cultura
existencial e a introdução de temas vitais no ensino podem promover.
É inconcebível o ensino do turismo para pensar essas competências
existenciais, sendo um curso eminentemente tecnicista.
Para além do ensino, o cenário da pós-graduação stricto sensu voltada ao Turismo no Brasil possui os seguintes programas de mestrado e doutorado recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme consulta ao site em
maio de 2018:
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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Na região Sul, a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa
Catarina, com mestrado e doutorado em Turismo e Hotelaria; Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Rio Grande do Sul, com mestrado
e doutorado em Turismo e Hospitalidade; e a Universidade Federal do
Paraná (UFPR), com mestrado em Turismo.
Na região Sudeste, a Universidade de São Paulo (USP), com mestrado
em Turismo; Universidade Anhembi Morumbi (UAM), com Mestrado em
Hospitalidade; Universidade Federal Fluminense (UFF) com Mestrado em
Turismo; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com Mestrado e
Doutorado em Estudos do Lazer e a Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UFRJ) com Mestrado em Ecoturismo e Conservação.
No Nordeste, a Universidade Estadual do Ceará (UECE), com programa de Mestrado em Gestão de Negócios Turísticos; e Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com Mestrado e Doutorado em
Turismo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
(IFS) com Mestrado em Turismo e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com Mestrado em Hotelaria e Turismo.
No Centro-Oeste, o Mestrado em Turismo da Universidade de Brasília (UnB), porém o mesmo foi descredenciado. De todos os programas apresentados, apenas três são profissionalizantes: o da UNIRIO, da
UECE e da UnB.
Na região Norte, os programas de pós-graduação voltados ao turismo
se restringem às especializações lato sensu. Todavia, alguns programas
stricto sensu, produziram uma dissertação e/ou tese, tendo em vista ser
uma das linhas de pesquisa do orientador. Atualmente, além da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), existem dissertações e teses
na Universidade Federal do Pará (UFPA); na Universidade Federal de
Roraima (UFRR); na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e na
Universidade Federal de Tocantins (UFT).
Analisando esse quadro, percebe-se o quanto o ensino e a pós-graduação são restritos no que concerne a área específica do Turismo na
região amazônica; no entanto, esse cenário vem passando por transformações, ou seja, programas interdisciplinares de mestrado e doutorado
nos quais o Turismo é estudado como objeto transversal, sendo um deles, o Programa de Pósgraduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia do Centro de Ciências do Ambiente (PPG-CASA)
da UFAM; também, programas vinculados ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) como por exemplo, o Mestrado Profissional
em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia (PPG-MPGAP).
18
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Por se tratarem de programas interdisciplinares, as temáticas pesquisadas giram em torno de ecoturismo, sustentabilidade, políticas
públicas, conservação ambiental, percepção ambiental, dentre outros.
Um exemplo disso é a tese defendida no PPG-CASA/UFAM, em que a
pesquisadora analisou o processo de turismo como estratégia de gestão
territorial e ambiental nas comunidades Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro do Tumbira, Santa Helena do Inglês e São Sebastião do Saracá
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, no Estado do
Amazonas. Por meio desse estudo foi possível verificar os diferentes
instrumentos de intervenção do Estado na tentativa de implantar o turismo na região, conforme pode ser visto no quadro 1.
É possível afirmar que, embora a Amazônia possua enorme vocação
turística e esteja presente no imaginário de pessoas do mundo inteiro,
as políticas públicas ainda são fragilizadas e pontuais. De acordo com
Todesco (2013), a produção terceirizada da política pública “alimenta
a precarização dos órgãos oficiais de turismo, subutiliza ou ignora as
equipes de pesquisa das universidades e dos centros de estudos públicos, desrespeita a participação e os interesses da sociedade alvo e trata
o território como simples receptáculo de ações”.
Quadro 1. Resumo das políticas federais e estaduais de Turismo.
Ano/
Período

Órgão responsável

Instrumentos de intervenção

1992

Sudam

II Plano de Turismo da Amazônia (II PTA)

1993

MICT

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT)

1994

1996

MMA

Política Nacional de Ecoturismo (PNE)

Embratur

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT)

Emamtur

Fundo de Fomento ao Turismo e Interiorização do Amazonas (FTI)

Programa Nacional de Ecoturismo e Política de Ecoturismo na
Amazônia Legal
Estratégias para o desenvolvimento Integrado do Ecoturismo para
Sudam, MMA e OEA
a Amazônia Brasileira
MMA

1997

Embratur e IEB

Programa Polos de Desenvolvimento do Ecoturismo no Brasil

2000

MMA

Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para a Amazônia
Legal (Proecotur)

2004

MTur

Programa de Regionalização – Roteiros do Brasil

MMA

Plano Amazônia Sustentável (fomento ao Ecoturismo de Base
Comunitária)

2008
2012 e
2014*

Amazonastur

Plano Victoria Régia (2008-2011)

Manauscult

Prodetur Nacional, Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável (PDITS) – Região Metropolitana de Manaus

Fonte: Elaborado por Silva, G. T. (2016).
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É preciso ampliar o olhar sobre o turismo e a complexidade de fatores
que o envolvem, e não restrito a isso, é fundamental repensar o “modelo” de desenvolvimento imposto a essa região. Conforme bem salientado por Loureiro (2009), “é preciso compreender que o desenvolvimento
da Amazônia não dependeu nunca e nem somente de modelos – sejam
eles antigos, novos ou alternativos; exige-se, também, que uma nova
postura ética face à região seja adotada de maneira mais generalizada,
em especial no que concerne à substituição da lógica do ganho fácil
e rápido – que tem presidido até hoje as relações econômicas face à
natureza amazônica – pela ética da solidariedade social e da responsabilidade política frente à sociedade como um todo.
Frente aos aspectos apontados pela autora, percebemos que as universidades, os órgãos públicos, as empresas turísticas e as comunidades
podem sim trabalhar outro turismo, quiçá o chamado “turismo amazônico” a partir da recriação de uma nova ética e considerando, primordialmente, os princípios da sustentabilidade.

Considerações finais
É preciso evitar a fragmentação do turismo enquanto área do conhecimento; entender que a vocação da Amazônia é o contato com a
cultura local e as belezas naturais sejam por meio do “ecoturismo, do
turismo comunitário ou do turismo cultural”. Entender esse turismo
como aquele em que prevalece o protagonismo das comunidades no
oferecimento de atividades turísticas realizadas nos territórios que ocupam; obedecer aos princípios ambientais e culturais autoestabelecidos,
promovendo, sobretudo, a participação e a organização comunitária, o
associativismo e a ética, com vistas ao desenvolvimento local e à preservação de sua cultura.
É fundamental ampliar a formação em turismo, superando àquela
visão estritamente tecnicista para uma formação na qual os discentes
enxerguem o turismo como fenômeno complexo, e não, exclusivamente, uma atividade econômica; acima de tudo como um fenômeno social.
Os currículos devem dedicar parte da formação para viagens na Pan-Amazônia possibilitando o contato com as várias “amazônias”. Pois
conhecer é viver e viver é conhecer. De maneira complementar, é preciso mudar a maneira de se conceber o conhecimento científico. Faz-se
urgente o diálogo com outros cursos no sentido de expandir os olhares
dos discentes (Artes, Biologia, Geografia, História, Antropologia, Socio20
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logia), incentivando os mesmos a saírem das “caixinhas” e pensarem
seus lugares.
E por fim, é necessário incentivar o diálogo entre os diferentes saberes fazendo dessa parceria oportunidade de aprendizado e de um desenvolvimento ético, identitário, solidário e justo; consideramos o turismo uma área do conhecimento capaz de promover essa transformação.
GERALDO MENDES DOS SANTOS

Introdução
Apesar de todo tipo de desafios econômicos e políticos enfrentados
pelo mundo nas últimas décadas, o setor turístico movimentou em 2017
mais de 7,5 trilhões de dólares, cerca de 10% de toda a riqueza gerada
na economia mundial; além disso, envolveu mais de 300 milhões de
pessoas (WTTC, 2017). Esse contingente humano corresponde a mais
do que totalidade da população brasileira.
Ainda de acordo com dados da WTTC, a contribuição direta do turismo na economia do Brasil em 2016 foi de US$ 56,8 bilhões, o equivalente a 3,2% do PIB, enquanto a contribuição total, isto é, direta e indireta,
foi de US$ 152,2 bilhões, 8,5% do PIB nacional. Com crescimento estimado em cerca de 3% até 2027, isso colocaria a contribuição total do
turismo na economia brasileira em 9,1% do PIB, o equivalente a mais
de 212 bilhões de dólares.
O setor turístico gerou em 2016 mais de 7 milhões de empregos, representando 7,8% da mão-de-obra disponível no mercado. Ainda de
acordo com o Ministério do Turismo, em 2017 o Brasil registrou 6,5 milhões de entradas de estrangeiros; isso representa o ingresso de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares na economia nacional, considerando
que cada turista gaste 70 dólares por dia e passe uma semana nesse
país. Esses dados mostram claramente que o turismo é um dos setores
mais consolidados da economia brasileira.
O turismo é um grande gerador de renda e emprego, pois abrange
atividades desempenhadas em diversos setores, como hotéis, pousadas,
restaurantes, lanchonetes, embarcações, empreendimentos de lazer e
especialmente agências de viagens aéreas, terrestres e fluviais, além de
vários tipos de transportes locais de passageiros.
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O turismo é importante não somente em termos econômicos, mas
também em termos sociais e estratégicos, já que ele trata de relações
humanas, entrecruzamento de culturas, línguas e visões de mundo.
Nesse sentido, o turismo talvez seja o maior elemento de transformação
social e de aproximação entre os povos, envolvendo todos os estratos
sociais e populações do mundo.
O turismo também tem vínculo com realização pessoal, conjugal e
familiar, ou seja, com o senso de alegria, lazer e plenitude. Geralmente
faz parte da experiência humana com algo muito importante e inesquecível e que para muitos atinge uma dimensão psicológica e espiritual
que está acima e além do valor do dinheiro. Ou seja, o turismo lida com
elementos sumamente valiosos e que precisam ter a valorização que
merece por parte de seus gestores e negociadores.
Em esfera nacional, o setor turístico brasileiro é administrado atualmente pelo Ministério do Turismo, criado em 2003 a partir de seu
desmembramento do Ministério do Esporte e Turismo; ele tem como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Nacional de Turismo, a quem
compete propor e acompanhar as diretrizes do Plano Plurianual e mais
especificamente do Plano Nacional de Turismo e que agrega as demandas dos governos estaduais e municipais.
A estrutura organizacional do Ministério do Turismo conta com três
unidades básicas: a Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo,
focada no planejamento, ordenamento, estruturação e gestão das regiões turísticas do Brasil; a Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, focada na formalização e qualificação no turismo
e a Embratur ou Instituto Brasileiro de Turismo, focada na promoção
do marketing e no apoio à comercialização dos produtos, serviços e
destinos turísticos brasileiros no exterior. Todas elas são orientadas pela
Política Nacional de Turismo, com a missão de qualificar a mão-de-obra, ampliar o acesso ao crédito e promover a inclusão social através do
crescimento da oferta de trabalho e melhoria na distribuição de renda.
O Ministério do Turismo tem lançado vários editais, visando o desenvolvimento do turismo nacional. Um dos mais abrangentes deles é o
Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo, antes lançado com o nome de Programa de Desenvolvimento do Turismo
(PRODETUR). Na sua origem, esse programa decorreu do interesse de
diversos Estados brasileiros em obter financiamento para o desenvolvimento turístico em seus territórios.
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A estratégia básica do PRODETUR é transformar as ações, antes centradas nos estados e municípios, em uma política pública sistematizada e participativa, a fim de coordenar o processo de desenvolvimento
turístico de forma regionalizada no Brasil. De modo mais específico, o
objetivo desse programa é “ampliar o papel desempenhado pelo setor
no processo de desenvolvimento do país e reduzir a desigualdade de
renda da população”.
As metas principais estipuladas pelo PRODETOR para o período 20182022 incluem o aumento da entrada anual de turistas estrangeiros de
6,5 para 12 milhões; o aumento da receita gerada pelos visitantes internacionais de US$ 6,5 para US$ 19 bilhões; a ampliação de 60 para
100 milhões o número de brasileiros viajando pelo país e de 7 para 9
milhões o número de empregos no turismo.
Caso tais metas sejam atingidas, por certo o turismo no Brasil dará
um tremendo salto de qualidade, permitindo maior renda, mais oportunidade de emprego e melhor capacidade de produção e consumo. Para
isso se fazem necessários o devido acompanhamento e providências
reparadoras ainda no decorrer do processo, sem deixar-se levar pela
maquiagem de dados e interpretações ambíguas ou maquiadas por parte de políticos e gestores mais interessados em suas plataformas partidárias do que no interesse do turismo e da sociedade brasileira.

O caso da Amazônia
Por causa de suas riquezas naturais, sobretudo a biodiversidade e a
imensidão de florestas e águas, a Amazônia tem uma vocação natural
para o turismo, combinada com o crescente interesse e curiosidade do
mundo sobre essa região considerada um dos poucos biomas que ainda
mantém sua integridade ecológica. Apesar dessa promissora combinação, observa-se que o turismo ainda não decolou; ou seja, ainda há
muito que fazer para colocar esse setor à altura do que merece e também do potencial oferecido pela região amazônica.
Os principais segmentos de turismo na Amazônia são o cultural (vinculado aos monumentos históricos); ecológico (vinculado à diversidade
de paisagens, cachoeiras, plantas e animais) e o de negócios e eventos
(vinculado à Zona Franca, aos polos industriais, às universidades, instituições de pesquisas e igrejas).
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Além desses, também existem segmentos secundários ou complementares, como o náutico (viagens de barco e navios de cruzeiro); aventura
(caminhada e sobrevivência na selva); étnico (vinculado aos povos indígenas e comunidades ribeirinhas); pesca esportiva e o tradicional turismo de sol e praia, incluindo não somente a região litorânea, mas também
os rios de água clara e preta, sobretudo no período da seca.
Há muitos fatores que interferem no desenvolvimento do turismo na
Amazônia, mas certamente um deles é a deficiência da infraestrutura,
sendo essa associada às longas distâncias e aos obstáculos naturais
para a penetração na região. Soma-se a isso a inadequada conservação
dos sítios turísticos já explorados e a falta de sensibilização, responsabilidade e cuidado com as condições naturais ainda reinantes.
Ainda é comum se observar o acúmulo de lixo nos caminhos que
conduzem a esses locais e não raro muitos desses já estão totalmente
poluídos e mal cheirosos, como ocorre, por exemplo, no Igarapé do Parque Municipal do Mindu, na zona urbana de Manaus. Convenhamos
que nenhum turista, sobretudo os mais conscientes e educados, se sinta
bem diante de situações perversas como essa.
O turismo na Amazônia se mostra mais pujante nos estados do Pará,
Mato Grosso e Amazonas. No Pará, ele ocorre com mais destaque nas
áreas litorâneas e estuarinas e mais especificamente às regiões de Salinas, Viseu e Bragantina, onde ocorrem vastas áreas naturais de manguezais, rios, praias, igarapés, furos e florestas; Desafortunadamente,
por estarem próximos ao litoral e a cidade de Belém, essas áreas vêm
sofrendo fortes pressões socioeconômicas e até conflitos pessoais e jurídicos, principalmente por parte dos proprietários de terra, operadores
da pesca e do setor imobiliário.
Em Mato Grosso - e mais precisamente no seu bioma amazônico,
com a exclusão do Pantanal - o turismo voltado para as belezas naturais
se desenvolve basicamente na Chapada dos Guimarães, nas cachoeiras,
nas águas cristalinas da região de Bonito e nas águas termais, nas proximidades de Cuiabá. Soma-se a isso, o turismo comercial, vinculado
ao agronegócio.
Em Roraima o turismo ainda é incipiente, mas apresenta grande potencialidade, graças à enorme variedade de fisionomias vegetais e relevo com características marcantes, especialmente cachoeiras, tepuis, paredões rochosos com topos planos e que permitem vistas panorâmicas
inigualáveis na Amazônia. Também se junta a isso a possibilidade de
pesca do tucunaré no baixo Rio Branco.
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No Amazonas o turismo está mais desenvolvido na cidade de Manaus, por causa de seus monumentos históricos, sua Zona Franca e seu
polo industrial, bem como seus hotéis de selva e festas folclóricas do
interior, como o boi-bumbá em Parintins e a Ciranda em Manacapuru.
Com o objetivo de angariar recursos para o desenvolvimento de seu
turismo interno, o Município de Manaus apresentou ao PRODETUR
um volumoso e substancial Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável (PDTIS), no qual define os objetivos gerais e específicos; analisa a infraestrutura, logística, aspectos socioambientais,
quadro institucional, potencialidades e principais atrativos turísticos
oferecidos pela cidade de Manaus.
Além disso, esse Plano apresenta uma visão geral do conjunto de
ações e projetos de investimento a serem realizados para o alcance dos
objetivos, bem como dos impactos ambientais positivos e negativos que
poderão advir da implementação do programa. Ele também estipula um
mecanismo de feedback, com vistas ao acompanhamento e avaliação
das atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos, buscando sempre
a sua eficácia, eficiência e efetividade, como forma de se atingir os objetivos propostos.
Os objetivos do plano/programa estão enquadrados em três estágios
temporais, assim definidos: a) curto prazo: capacitar os agentes que
atuam na prestação dos serviços turísticos; expandir e aperfeiçoar os
serviços de atendimento ao turista; integrar a área urbana de Manaus
aos hotéis de selva; fortalecer a gestão do turismo municipal. b) médio
prazo: consolidar o segmento cultural; melhorar a infraestrutura, especialmente as condições de mobilidade e acessibilidade urbana e promover a sustentabilidade ambiental das áreas naturais de atração turística.
c) longo prazo: promover a gestão da qualidade para o Turismo.
É de se lamentar que os dois primeiros estágios, fortemente centrados na realização da Copa do Mundo de Futebol (FIFA 2014) já se
esgotaram e só resta o terceiro, com horizonte até 2020 e que se esgotará
nos próximos dois anos. A copa custou uma fortuna lendária, na casa
de alguns bilhões de reais e deixou como herança maior uma Arena
praticamente sem uso e com manutenção caríssima.
Pior de tudo é que a construção da Arena se deu no mesmo local
do antigo Vivaldo Lima, um estádio de futebol que funcionava muito
bem e estava à altura das reais demandas esportivas de Manaus. Esse
estádio funcionava inclusive como escola, no período noturno. Ou seja,
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para a construção da famosa Arena os governantes gastaram em dose
dupla: para demolir um estádio e construir outro em seu lugar.
É oportuno lembrar que esse centro esportivo está localizado na zona
central de Manaus, super habitada e utilizada como corredor de ônibus e
carros particulares, mas bem que poderia ser construído em outro local,
de preferência no outro lado do Rio, já que a Ponte Rio Negro já havia
sido construída e havia plano governamental de se edificar uma cidade
universitária e vários outras obras de infraestrutura pública naquela região imensa e praticamente desabitada. Como se vê, a copa deixou uma
herança perversa e isso sem falar na corrupção que grassou naquela época e que muito provavelmente atingiu os recursos públicos destinados
àquele evento e que o povo continua pagando até os dias de hoje.
Curiosamente, só é listada uma meta de longo prazo para o PDTIS,
a de “promover a gestão da qualidade para o Turismo”. Aqui reside
uma tremenda incoerência e inversão de valores, pois as metas de médio prazo (já vencido) são claramente mais complexas e importantes
que aquela de longo prazo (prestes a vencer!). De fato, aprimorar o
gerenciamento do turismo é importante, mas não tanto quanto “consolidar o segmento cultural; melhorar a infraestrutura e as condições de
mobilidade urbana e promover a sustentabilidade ambiental das áreas
naturais de atração turística”.
Na verdade, essa incoerência é lastimável não por si mesma - talvez
uma troca casual de palavras – mas pelo fato dela revelar que existe
um abismo entre o planejamento e a realidade. Mais ainda, que a ação
governamental parece mais interessada na burocracia que o próprio
desenvolvimento do setor que ela administra.

Considerações finais
O turismo é uma atividade econômica muito interessante, porque
geralmente tem como alvo culturas, paisagens ou recursos naturais já
disponíveis e que necessitam apenas de manutenção; ou seja, via de
regra, o turismo depende de pequeno investimento para se manter;
ademais, pela natureza dos serviços envolvidos em sua cadeia produtiva, o setor constantemente necessita de mão de obra, diferentemente de outras atividades, onde novas tecnologias estão substituindo
muitos postos de trabalho. Daí, que o setor tem uma vocação natural
de crescimento, bastando para isso boa governança e melhoria constante da infraestrutura.
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O turismo não é uma atividade isolada; ele está intrinsecamente vinculado à infraestrutura, à economia, à cultura e visão de mundo. Isso
significa que o turista precisa locomover-se, ter condições adequadas de
segurança nos locais que visita e por onde passa e ter um atendimento
digno. Nesse sentido, a Amazônia precisa investir muito, mudar muita
coisa, pois há uma carência generalizada e a improvisação continua
sendo a regra. É preciso investir não apenas na infraestrutura física,
como estradas, barcos, hotéis, pousadas, mas também em logística nas
bases operacionais e na prestação de serviços técnicos de qualidade,
incluindo as informações científicas sobre os elementos da fauna, da
flora e do ambiente que o turista se interessa em conhecer.
Os diagnósticos e planos elaborados pelos agentes governamentais
são importantes, mas isso não basta; é preciso ir além do discurso e
mesmo da identificação de potencialidades; é preciso ação, efetivação
das estratégias e aproveitamento real das oportunidades. Também é
preciso levar em conta a diversidade social, econômica e cultural da
região onde os projetos e programas estão sendo concretizados.
Não se pode aplicar um só padrão de procedimentos ao turismo na
Amazônia, já que a região é diversa por natureza; cada segmento e
mesmo cada local deve receber um tratamento adequado à sua realidade e aspiração. Ou seja, além do conhecimento, da experiência e do
planejamento, os agentes do turismo precisam ter percepção e sensibilidade para se adequar às novas realidades e mudanças do meio social
e cultural em que atuam.
É evidente que em todo processo de formalização e ainda mais de
implantação de projetos turísticos haja uma massiva e engajada participação dos agentes locais; vale dizer, da população afetada direta e indiretamente pelos projetos turísticos. Isso é válido, especialmente, para
as zonas rurais ou as pequenas cidades onde o poder público raramente
se faz presente e efetivo.
Ao lado dos elementos naturais, também os elementos culturais são
fortes atrativos para o turismo amazônico, já que essa região é riquíssima em sociodiversidade. Assim, é preciso dar uma atenção maior às
atividades vinculadas ao turismo comunitário, possibilitando um contato maior do turista com o meio indígena e caboclo. No entanto, isso
deve ser acompanhado de perto e continuamente, para evitar a erosão
cultural, a especulação monetária e imobiliária e mesmo o aliciamento.
Turismo comunitário deve envolver a comunidade como um todo e não
apenas alguns de seus privilegiados representantes e que às vezes mais
se expõem e se beneficiam do que propriamente representam.
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Um setor crucial para o turismo é a formação profissional de seus
agentes ou guias; trata-se de um elo indispensável entre as empresas e o
turista; entre aquilo que o turista vê e o que ele gostaria de saber sobre o
que está vendo. Os guias precisam ter uma boa formação não apenas em
história e língua estrangeira, mas também sobre geografia, antropologia e
ecologia da Amazônia, para deixar o turista bem situado sobre o espaço e
a cultura que visita. Afinal, a terra, as águas, os peixes, os mamíferos, as
aves, as árvores e outros organismos são a maior atração para o turista,
especialmente os estrangeiros. Nesse sentido, é preciso que haja uma interação maior entre agências de turismo e instituições de ensino e pesquisa da região para a formação da mão-de-obra especializada e necessária
a esse setor tão importante e promissor para a região.
A Amazônia goza de uma situação privilegiada no segmento do turismo ecológico e cultural ou mais propriamente no turismo comunitário, já que é na comunidade que a cultura se expressa. A característica
distintiva do turismo comunitário é sua dimensão humana, sendo que
nessa estão envolvidos aspectos eminentemente antropológicos como
direito individual, participação em grupo, cidadania, democracia, protagonismo social, afirmação cultural e outros.
Nesse contexto, é de se esperar que entre as partes, isto é, entre o
visitante e o visitado haja um verdadeiro diálogo, a revitalização da etnicidade, o encontro intercultural e a consequente perspectiva da aprendizagem mútua, a troca de experiências e visões de mundo. Caso isso não
ocorra, o turismo comunitário pouco difere da forma de turismo massivo,
centrado na troca de recurso financeiro por recurso natural ou, artesanal.
O turismo comunitário (também denominado de turismo rural comunitário - TRC) já vem sendo praticado em várias partes do Brasil e
da América Latina onde predominam locais de grande beleza paisagística ou dotados de vida selvagem e de atrativos culturais singulares.
Locais com essas características são numerosos na Amazônia, neles
incluídas as reservas e as comunidades indígenas, sem paralelo no
mundo. Esta modalidade de turismo não é destinada a grupos numerosos, mas a grupos pequenos, realmente interessados em conhecimento e novas culturas e, portanto, muito distinto do turismo massificado, focado na experiência passageira, na observação superficial e
na lógica eminentemente econômica. Esse tipo de turismo merece um
tratamento diferenciado, pois além da exigência do próprio turista, se
trata de uma ação estratégica para a expansão do setor turístico e para
a proteção da cultura local.
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O patrimônio comunitário vai muito além de patrimônio paisagístico
ou artesanal; ele envolve bens e produtos imateriais, como crenças, organização social, rituais, técnicas, representações e habilidades no esporte,
na pesca, na caça e na relação com a natureza. O significado desse tipo
de patrimônio deve ser preservado e difundido, como forma de amenizar
a agressividade produzida pelo capitalismo, totalmente centrado na acumulação de bens materiais e de dominação. Evidentemente, não se pode
esperar um desenvolvimento sustentável com base nesses princípios. A
mescla entre ambos é imprescindível para um desenvolvimento que seja
de fato sustentável. Sem isso, ele não se sustenta.
O turismo é uma atividade invasora e que atinge vários setores de
uma comunidade, mesmo que rural. Assim, no mundo globalizado em
que vivemos, não há como manter o turismo comunitário desvinculado
dos princípios gerais que norteiam a indústria turística em geral, mas
é possível conferir a ele uma governança particular e à altura de sua
vocação e destino.
Isso significa que ele deve ser alicerçado pelo senso de respeito e
valorização da cultura, das crenças e das práticas locais. Isso vale mais
que o simples dinheiro e é justamente isso que os turistas verdadeiramente interessados no turismo comunitário rural buscam. Acabando
com esses princípios e essa visão, acaba-se com a razão desse tipo de
turismo. Ou seja, essa modalidade de turismo é muito delicada e sensível e por isso é imensa a responsabilidade de quem está envolvido
nela, a começar pelas agências, empresas e cooperativas que estão no
comando dos negócios e em sua governança.

Bibliografia consultada ou recomendada
Barreto, M.; Tamanini, E.; Silva, M. 2004. Discutindo o ensino universitário de
turismo. Campinas, SP: Papirus.
Benevides, I.P. 1999. Para uma agenda de discussão do turismo como fator de
desenvolvimento local. In: Rodrigues, A.B. (org.). Turismo e desenvolvimento Local. São Paulo: Hucitec: 23- 41.
Blanco, H. S. 2004. O turismo rural em áreas de agricultura familiar: as novas
ruralidades e a sustentabilidade do desenvolvimento local. Caderno Virtual
de Turismo, 4 (3): 44-49.
Brasil. Ministério do Meio Ambiente. 2002. Estratégia de desenvolvimento sustentável do ecoturismo do Estado de Roraima. Turismo Verde – Proecotur
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

29

Brasil. Ministério do Turismo. 2018. Plano nacional de turismo – 2018-2020 mais emprego e renda para o Brasil. www.trismo.gov.br
Bursztyn, I. 2005. Políticas públicas de turismo visando à inclusão social. M.Sc.
thesis. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ
Costa Novo, C.B. M. 2015. Turismo comunitário: um olhar sobre a Região Metropolitana de Manaus. Manaus: UEA Ed.
Cruz, S.H.R. 1999. Turismo: a percepção dos residentes da vila do Pesqueiro,
Município de Soure, Ilha do Marajó/PA. In: Figueiredo,S.L (org.). O ecoturismo e a questão ambiental na Amazônia. Belém: UFPA, NAEA: 175–204.
Figueiredo, S.L. 1999. O ecoturismo e a questão ambiental na Amazônia.
Belém: UFPA/NAEA.
Knafou, R. 1996. Turismo e território – por uma abordagem científica do turismo. In: Rodrigues, A. A. B. (org.). Turismo e Geografia – reflexões teóricas
e enfoques regionais. São Paulo: Hucitec: 627-650
Lima, J. R.; Rejowski, M. 2018. Ensino superior no Brasil: a produção acadêmica de dissertações e teses entre 2000 e 2009. Revista Brasileira de Pesquisa
em Turismo, 5 (3): 406-432
Lohmann, G.; Panosso Netto, A. 2008. Teoria do Turismo:conceitos, modelos e
sistemas. São Paulo: Aleph
Loureiro, V. R. A. 2009. A Amazônia no século XXI: novas formas de desenvolvimento. São Paulo: Editora Empório do Livro.
Maturana, H. 2014. A ontologia da realidade.2.ed. Belo Horizonte: Editora UFMG
Moesch, M. M.A. 2002. A produção do saber turístico. 2.ed.São Paulo: Contexto
Moraes, M. C.; Almeida, M. C. (orgs). 2012, Os setes saberes necessários à
educação do presente: por uma educação transformadora. Rio de Janeiro:
Wak Editora
Morin, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 2013. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Panosso Netto, A. 2011. Filosofia do turismo: teoria e epistemologia. 2.ed. São
Paulo: Aleph
Prefeitura de Manaus. 2011. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS). Manaus. Prefeitura/Ministério do Turismo/
ALTRAN TCBR
Rejowski, M. 1996. Turismo e pesquisa científica: pensamento internacional x
situação Brasileira. 7ª.ed. Campinas, SP: Papirus
Silva, G. T. 2016. Políticas de turismo e territorialidades: alteridades das comunidades São Sebastião do Saracá, Santa Helena do Inglês e Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro do Tumbira, RDS do Rio Negro (Iranduba-AM)”. Tese
de Doutorado em Ciências do Ambiente. UFAM, Manaus,283p.
Todesco, C. 2013. Estado e produção terceirizada de políticas públicas de turis30

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

mo para a Amazônia Legal: uma análise fundada nas dimensões da vida
política. Tese de Doutorado em Geografia. USP, São Paulo, 259p.
World Travel & Tourism Council. 2017. Travel & tourism economic impact 2017.
Brazil”. Março, 2017.
World Travel & Tourism Council. 2018. Travel & Tourism Economic Impact
www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/brazil2015.pdf. Acesso em março de 2018. Acesso em março
de 2018.

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

31

CICLOS MÉDICOS NA AMAZÔNIA

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

33

CICLOS MÉDICOS NA
AMAZÔNIA
Resumo
Este artigo apresenta um panorama sintético sobre o desenvolvimento da Medicina na Amazônia, incluindo as principais doenças, métodos de tratamento, instituições e programas de governo traçados para
a região. Apesar de esse desenvolvimento ser muito complexo, com
avanços e retrocessos, ele é tratado em períodos distintos e em ordem
cronológica, partindo do período indígena, seguido do colonial, apogeu
e declínio da borracha até os dias atuais. Cada um desses períodos
apresenta características próprias, especialmente quanto aos surtos de
doenças endêmicas como malária, varíola, tétano, beribéri, hanseníase
e tuberculose. Ao final, é feita uma avaliação sobre a situação atual e os
desafios a serem enfrentados pela Medicina e a sociedade em geral, levando-se em conta que a saúde está intrinsecamente vinculada a vários
outros fatores socioeconômicos, como infraestrutura, educação, cultura
e bons hábitos.
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Introdução
De modo semelhante ao que ocorreu na Economia, o setor médico na
Amazônia também se desenvolveu em ciclos ou em períodos. De um
modo geral, esses podem ser estabelecidos, sucessivamente, em período
indígena; colonial; ciclo da borracha, com distintos níveis ou segmentos;
período de grande crise e do tempo moderno. Abaixo são fornecidos alguns dados históricos e estatísticos sobre cada um deles, incluindo uma
conclusão geral e perspectivas sobre o setor médico na Amazônia.

1. Medicina Indígena
O ciclo indígena inicia numa fase anterior ao descobrimento e vai até
o estabelecimento de Missões, seguido da divisão da região entre as Ordens Religiosas, até o final do século XVII, dentro da ideologia de uma
sociedade indígena cristã perfeita e igualitária e dirigida por sacerdotes.
Nessa fase predomina o poliextrativismo e abrange parte da época colonial, da lusitanização e parte do período imperial (1700-1850), com
ênfase na exportação das chamadas drogas do sertão e de produtos da
fauna, como a manteiga de tartaruga e o pirarucu seco. Nessa fase a
economia é centralizada no sítio; a sua unidade de produção é autosuficiente em alimentos, mas importadora de produtos industrializados
transportados por regatões e as canoas a remo e a vela.
As práticas de cura indígenas na Amazônia são muito antigas, de milhares de anos, mas persistem até hoje, variando de povo para povo, de grupo
para grupo, e em tal quantidade, que poderíamos criar uma gigantesca
enciclopédia com base nesses conhecimentos primitivos e milenares.
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A medicina indígena amazônica tem similitude com a dos povos das
religiões xamânicas, que um dia dominaram as estepes estendidas da
Hungria à Patagônia, penetrando em algumas regiões florestais das
Américas e da Ásia; ela é baseada no culto aos espíritos ancestrais, às
coisas e às forças telúricas da natureza, por meio de práticas mágicas,
acompanhadas de músicas ritmadas e do consumo de estupefacientes.
Em sua obra sobre os uarequenas venezuelanos ou uarequenas brasileiros - povo de origem aruaque do rio Negro - Omar Gonzalez relatou
que a Medicina entre eles é exercida por diversos tipos de pajés, destacando-se o soprador; este recebe o diagnóstico de uma doença mediante as alucinações produzidas por uma erva, sendo também sonhador, e
que se reúne ao chupador para as curas; o primeiro, soprando a fumaça
do tabaco ao ritmo do maracá, para invocar os espíritos; o segundo,
chupando a parte afetada, para tirar o mal ali colocado; nesse momento, ambos cantam antigas músicas, realizando rituais secretos e usando
as ervas sagradas. Terminada a cerimônia, banham-se no rio, enquanto
o paciente deve jejuar.
Em seus rituais, os pajés sempre se utilizaram de plantas e pedras.
Como plantas de defesa existem diversos tipos de tajás: o verde com
pintas rosadas, chamado de tajá-onça, plantado diante da maloca para
avisar dos perigos; o verde de folhas pequenas e de pintas brancas, o
brasileirinho, plantado atrás das malocas, para dar medo aos visitantes;
o verde peludo, para que o seu possuidor seja querido por todos, e o
de folhas verdes, em forma de lança, para se conseguir trabalho. Além
desses, vários outros tipos de vegetais, são considerados sagrados.
Para o tucano Gabriel Gentil, essas plantas são de uso muito antigo,
sendo alimentadas pelos sopros dos criadores do mundo, representados
por ventos, trovoadas, calores e chuvas, e que criaram a Terra, com a ajuda delas. Segundo este autor, no princípio só existiam plantas boas, pois
foi muito tempo depois que o Trovão criou os venenos. Entre as plantas
principais usadas nos rituais figuravam os diversos tipos de ipadú, maniva, tabaco, paricá, kahpi e centenas de outras, todas usadas para a cura
das doenças, ajuda na caça, na pesca e crescimento das plantas.
As pedras também eram utilizadas e essas variavam de cores, tamanhos e formas, destacando-se as pedras-peixes, pedras-cobras, pedras-antas, pedras-onças, pedras do trovão, do sol e da lua e que tanto
curavam como produziam doenças, e cuja ação positiva ou negativa
delas estava no seu contato com o corpo doente.
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A profissão de pajé era exercida com muita frequência pelo homem,
mas não era exclusividade dele; podia ser exercida por certas mulheres
escolhidas, atuando nos partos e em algumas cerimônias especiais.
O resguardo da gravidez era feito pelo homem, constituindo-se na
prática da couvade, durante o qual o pai ficava de repouso na rede,
com uma dieta de peixes pequenos, beiju, farinha de tapioca e caças
especiais, para os filhos crescerem fortes e inteligentes. O mau-olhado
sempre foi considerado importante na produção de doenças, sendo contrabalançado pela formação de barreiras protetoras, por meio de plantas
e objetos apropriados.
Toda essa medicina continua viva entre as populações indígenas da
Amazônia e talvez ainda traga novas contribuições para a farmacologia
mundial, como já ocorreu com os curares, de onde foram extraídos relaxantes musculares e anestésicos; o cumaru, de onde saiu o primeiro
anticoagulante, a cumarina; a quina, da qual resultou o quinino, o primeiro antimalárico e tantas outras mais.

2. Medicina Colonial
Corresponde à fase do monoextrativismo, em que a economia nos
seringais era baseada na compra e exportação de borracha e totalmente
dependente das importações de alimentos e outros produtos industrializados e ainda utilizando-se do barco a vapor para a sua movimentação.
No período colonial, a Medicina na Amazônia, no restante do Brasil
e nas demais colônias portuguesas, foi exercida legalmente por físicos e
cirurgiões e ilegalmente por uma grande malta de charlatães, práticos,
curadores, curiosos, pajés, curandeiros e barbeiros; Alexandre Rodrigues considerava tão numerosos quanto os políticos da Itália.
Os físicos diplomavam-se pela Universidade de Coimbra, sendo poucos os que desta formação aqui chegaram, correspondendo aos atuais
clínicos gerais. Mais raros ainda foram os doutores, aqueles que haviam
defendido tese após completarem os seus cursos.
Os cirurgiões, muito mais numerosos, prestavam exames nos hospitais e, se aprovados, recebiam uma carta dando-lhes o direito de exercerem a cirurgia e excepcionalmente a clínica, onde não existissem físicos. Ao lado deles atendiam os cirurgiões-barbeiros, seus aprendizes ou
ajudantes, alguns com carta e realizando pequenas operações, sarjando tumores, sangrando, aplicando ventosas e sanguessugas, extraindo
dentes e cortando cabelos.
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Físicos e cirurgiões trabalhavam como profissionais liberais, mas podiam prestar serviços ao governo, sendo então chamados de médicos de
partido, pagos pelas Câmaras Municipais, para atenderem os pobres, os
presos, os necessitados e os escravos recém-chegados; também podiam
ser pagos pela Coroa, para consultarem as tropas e atuarem nos problemas judiciários.
A carta informativa datada de 15 de março de 1787, do médico Antonio José Ferreira Braga, dirigida a Alexandre Rodrigues Ferreira, que
a publicou, tem grande interesse para a História da Medicina Amazônica. Ela trata da insalubridade de Belém, da atuação dos práticos, dos
conceitos vigentes sobre a etiologia das doenças mais comuns e dos remédios baseados na flora regional, tudo de acordo com a sua formação
acadêmica europeia desse século XVIII.
O cirurgião Antonio Joseph de Araújo Braga - o grande informante
dos dados sobre a Medicina da Capitania de São José do Rio Negro
- freqüentara o Hospital de Cádiz, por uns três ou quatro anos; trabalhara no Hospital de Évora, por outros quatro, e por mais de onze, no
Hospital de São José de Lisboa, onde fora enfermeiro e cirurgião fiscal
do segundo banco, praticando a Medicina e a Cirurgia, aprendendo a
Anatomia e outras matérias da arte. Por estes motivos se considerava
apto para exercer a profissão na Capitania, e, embora não nomeado,
manipulava receitas como boticário. Em 1787, continuava a serviço da
Coroa, como cirurgião da gente de guerra da demarcação de limites do
Tratado de Santo Idelfonso, atuando no Hospital de Barcelos há mais
de sete anos.
Para Araújo Braga, os principais causadores de doenças continuavam
sendo os quatro elementos ou agentes naturais, quando atuando de forma
inadequada: as águas, o calor, o vento, a umidade, o frio e as emanações
palustres, os chamados miasmas; por outro lado, os principais tratamentos eram baseados nas sangrias, nos vomitórios, nos purgantes e nos clisteres, conhecimentos muito antigos adquiridos em Hipócrates, Galeno,
Rhazes, Avicena e Averróis. Assim transcrevo alguns de seus princípios:
“Os miasmas decorrentes da putrefação de animais e peixes, misturados
a restos de plantas venenosas, como o assacu, a erva de rato e o timbó, sob
a ação do sol, nas margens dos rios, em tempo de pouca chuva e vento,
produziam diarréias de sangue, disenterias, fluxos hepáticos e febres diárias, muito comuns, embora as intermitentes aparecessem mais nos rios
Uaupés e Japurá; a água turva dos rios, associada às imundícies jogadas
às margens pelos habitantes, ou depositadas na natureza, obstruía os peGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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quenos vasos, produzindo palpitações, cardialgias, icterícias, hidropisias
e caquexias [...]”. Para evitá-las, sugeria a retirada do líquido do meio dos
cursos fluviais, filtrando-o em pano e precipitando-o com alúmen.
“O forte calor aqui reinante, aumentando a transpiração e a urina, deixava o sangue seco, térreo e espesso, daí resultando a melancolia, a lepra,
os vômitos pretos, as câmaras de sangue e as febres; o excesso de banhos
nos rios produzia constipações, cefalalgias, odontalgias, oftalmias e otalgias; o calor e a umidade, associados às mudanças bruscas de temperatura, nos expostos ao sereno, ou ao se descobrirem a noite, com janela
aberta, causava sarnas, impigens e herpes, além do beribéri; as vazantes
e enchentes traziam os defluxos, sendo os catarrais acompanhados de
tosse convulsa, ceifando grande número de crianças”;
“Os alimentos de má qualidade causavam grandes infestações de lombrigas; a pele adiposa dos índios e dos negros, além da má vida, ocupada em
trabalhos violentos, do consumo de alimentos em mau estado, da exposição
constante às intempéries e dos excessos de bebida, facilitavam um maior
contágio das bexigas e do sarampo, entre os indivíduos daquela raça”.

As idéias acima citadas estão fora de cogitação da Medicina Moderna,
mas servem para mostrar os esforços de Araújo Braga em dar sentido a
uma interpretação sobre as doenças mais comuns e que apareciam em
nosso ambiente de condições climáticas equatoriais; muitas delas continuam a influir no ideário ou inconsciente médico popular regional.
Em seus apontamentos, Araújo Braga relatou a facilidade com que
aqui se infeccionavam as feridas e as úlceras, apresentando o caso da
cesura de sangria da índia Margarida Josefa, que apostemara horrivelmente pela falta de fio e excesso de ferrugem, na lanceta utilizada. Ele
associou a grande insalubridade reinante em Belém à sua localização
num pântano e com curtume, matadouro e forno de cal dentro do seu
perímetro urbano; à existência de um ancoradouro para barcos procedentes da África; à péssima alimentação baseada em peixes secos, ardidos e podres; às farinhas; à importação de gêneros de má qualidade,
como o vinho e o trigo; ao despejo de imundícies das casas e ruas e
finalmente aos charlatães.
Apesar de suas especializações, não entendia da arte de curar reinante
na Capitania de São José, feita por empíricos, que jamais haviam aberto
um livro, sendo muitos analfabetos, mas conhecedores das “virtudes
das plantas, para tudo tendo uma erva ou segredo prático”, tolerando o
seu uso onde havia falta de profissionais. Como exemplo, ele citava os
esforços dos comandantes das canoas que viajavam para Mato Grosso,
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subindo o rio Madeira; eles sabiam, por experiência, curar as doenças
mais comuns do percurso, provendo as suas boticas de bordo de eméticos (tártaro e ipecacuanha), tônicos (extrato de pó da China e sal de
losna), purgantes (jalapa, ruibarbo, quintilha e pinhão) e estimulantes
(gengibre, pimenta malagueta, sal, enxofre e pólvora).
O médico impressionou-se com o curioso em cirurgia Joseph Soares,
que se auto-operara com um aguçado prego de meia caverna, usado
na fabricação de canoas, durante a viagem que fizera, em 1782, entre
Mato Grosso e Barcelos; ele descreveu os acidentes produzidos por animais peçonhentos – mandis, aranhas, surubins, arraias, lacraus, osgas,
tocandiras e cabas - identificando a ação anticoagulante do veneno da
jararaca, que no seu entender dissolvia o sangue, fazendo-o sair pelos
poros e orifícios naturais. Dos tratamentos populares em uso, no Amazonas, ele registrou alguns, que julgava válidos contra algumas das doenças e sintomas mais comuns, com as denominações daquele tempo,
na Amazônia Ocidental.
Assim, para cefalalgias e hemicranias, os tratamentos receitavam
vapores do cozimento das folhas de laranjeira, limoeiro, manjericão
e pajamarioba, acompanhados de chás das mesmas plantas, além de
compressas do cozimento das folhas do jenipapeiro e do pau-tamanca,
do sumo do gengibre, abutua ou da erva teiú, nas têmporas; para as
oftalmias, os colírios do cozimento da raiz do cipó gapuí, da água que
destila da palmeira caraná açu, da madeira carapanaúba e das folhas
dos olhos da copaibeira; para as odontalgias, a raiz do cipó ambuarembó, a raiz da mucuracaá, as flores e as folhas do jambu que têm as
mesmas virtudes do piretro e o óleo do umirí; para a tosse catarral, o
cozimento de alcaçuz da terra, com mel silvestre, das flores de perpétuas vermelhas, do mamão macho, do urucu e da raiz do malvarisco,
com o mesmo mel.
Além dessas, também citavam os seguintes sintomas e seus remédios:
para cólicas, o gengibre ralado na água quente ou na aguardente, o puxuri e as frutas da preciosa, também ralados da mesma forma; para vômitos, as sementes de copaíba raladas em aguardente, água quente ou
leite de peito e de um a quatro grãos de pinhão, para evacuar; para verminoses, o cozimento de folhas de mucuracaá, com flores de crista de
galo; os cataplasmas de fumo em folha, fel e azebre, sobre o umbigo, que
dá ótimos resultados; o leite da cuaxinguá da folha estreita tomado pela
manhã, bebendo-se depois leite, ou lavando-se a boca com água quente.
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A lista ainda incluía o tratamento dos acidentes ofídicos usando o
cozimento e lavatório de folhas de mucuracaá, da planta pau para-tudo e da casca e da fruta do paranacaxi com a erva aipana: discutíveis,
segundo o nosso informante; para o beribéri, fricções de óleo de umiri,
banhos de vapores de manjericão bravo e de casca preciosa; nas catalepsias, afoguear a cama, fricções quentes de vinagre e de arruda e uma
beberagem de água morna, com pó do príapo do jacaré; na gonorreia, o
cozimento da casca do limão azedo, com gotas de limão e copaíba; nas
úlceras, o sarro de cachimbo e folhas de caapeba; para as hemorroidas,
os banhos e clisteres de água morna ou cozimento de malvarisco e
caamembeca, as mechas de talos da erva babosa e os fios untados em
manteiga de cacau; as impigens, com aplicações das folhas do olho do
mata-pasto grande, acerado da entrecasca da sua raiz, em vinagre, e das
bagas do comandá açú; nas sarnas, os linimentos de azeite de andiroba,
com enxofre, ou a espuma de água de timbó; como vomitório, a raiz do
manacá e para purgantes, o pinhão ou cozimento de folhas de abutua,
pau-moquém e ipadu.
Essas mezinhas, empregadas pelos práticos de antanho, algumas
oriundas da Europa, e em grande parte próprias da Amazônia, de efeitos
terapêuticos discutíveis ou por investigar, ainda continuam em uso, passados mais de duzentos anos. Por isso a carta do cirurgião Araújo Braga
é um precioso documento para conhecermos as atividades médicas e
práticas terapêuticas utilizadas, neste século XVIII, no imenso território
da Capitania de São José do Rio Negro, hoje Estado do Amazonas.

Os Hospitais Coloniais
As mais antigas instituições hospitalares da Amazônia foram estabelecidas no Pará, nos séculos XVII e XVIII e se destacam a Santa
Casa, fundada a 24 de fevereiro de 1650; a enfermaria dos Capuchos da
Conceição; a enfermaria dos Capuchos da Piedade, em Gurupá e o Real
Hospital Militar de Belém, hoje denominado de Casa das Onze Janelas,
datando de 1768 (Figura1).
Apesar da grande distância dos centros civilizados, o Amazonas também teve um hospital, ainda no século XVIII, de pomposo nome e modestas instalações – o Real Hospital Militar da Capitania de São José do
Rio Negro (Figura 2) cuja construção foi iniciada em 1775 e terminada
em 1776; ele fazia parte do quartel destinado a ser a sede das negociações da fronteira, com a Capitania da Venezuela, local onde Francis42
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Figura1. Real Hospital Militar de Belém, 1768.

co Xavier de Mendonça Furtado, Governador Geral do Estado do Grão
Pará e Rio Negro, aguardou, por anos, a chegada do plenipotenciário
espanhol. O hospital foi a pequena casa de uma porta e duas janelas, a
esquerda do quartel, na pintura abaixo.
A descrição dessa obra está contida no Diário da Viagem Filosófica
ao Rio Negro - Participação Primeira - Barcelos, do insigne naturalista
Alexandre Rodrigues Ferreira; trata-se da expedição científica destinada
ao estudo da Amazônia Portuguesa, que saiu de Lisboa a 1º de setembro de 1783, chegando ao Pará a 21 de outubro daquele mesmo ano e
onde permaneceria até 1785. Nas suas peregrinações pela Amazônia,
gastou nove anos de sua vida, organizando coleções científicas, a serem
remetidas para a Metrópole, e registrando dados econômicos, agrícolas,
demográficos, antropológicos, geográficos, históricos e religiosos dos
lugares por onde passou.
Neste deambular, esteve de 1785 a 1788, na bacia do rio Negro, seguindo para o rio Madeira, onde trabalhou até 1791, retornando a Belém e daí regressando ao Reino, em 1792. Após tantas canseiras, quase
todo o acervo recolhido pela sua expedição, foi pilhado e levado para
a França, pelo cientista Geoffroy Saint-Hilaire, quando da ocupação de
Portugal, pelas tropas de Napoleão, servindo de base para as teses posteriores daquele cientista francês.
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Figura 2. Quartel da Tropa da Guarnição e ao lado o Real Hospital Militar da Vila
de Barcelos

Em 1786, segundo Alexandre Rodrigues, o Hospital Militar estava
anexo ao quartel de Barcelos, sendo ele “uma casa comprida, quase
toda assoalhada, entijucada, coberta de palha, com uma só porta entre
as duas janelas da frente; de reduzidas dimensões, com a capacidade de
apenas doze leitos, aumentada, sempre que necessário, com a armação
de redes, muito mais usadas do que as camas, em toda a Amazônia”.
Nele faltavam os materiais e os oficiais que os manejassem. Não
havia à porta um biombo, que protegesse os doentes das correntes de
ar, sendo a única proteção, nessas eventualidades, fechá-la, consistindo
isto em um grande perigo, à época em que o “ar canalizado ou encanado” participava como uma das causas primeiras das pneumonias e de
outras doenças pulmonares.
Pela inexistência de um isolamento, os doentes de varíola costumavam tratar-se na enfermaria geral, onde os outros enfermos arriscavamse a adquirir esse mal que fazia tantos estragos entre os índios, principalmente entre os recém-descidos. Para se evitar este tipo de contágio,
pela primeira vez, em 1784, foi acomodado em um tijupar, no quintal
do Hospital, o soldado Albino Joseph que havia sido transferido de
Tefé, por estar acometido de lepra; o mesmo acontecendo com o soldado Simão Joseph, em 1786, os primeiros casos registrados da doença,
no Amazonas e também o primeiro isolamento efetuado aqui.
Na dieta nem sempre se servia galinha, pela sua raridade, então considerada indispensável na convalescência dos internados. A carne bovina era substituída pela de tartaruga, e o pão, pela farinha de mandioca,
geralmente de má qualidade. A carestia, a escassez e o pouco cuidado
no preparo dos alimentos deixavam por vezes os doentes em penúria.
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O Hospital só admitia militar e índios em serviço, tratando-se as demais
pessoas da vila em suas casas e às suas custas. Os medicamentos utilizados eram fornecidos pela botica da Capitania, e, na sua falta, pagos pela
Fazenda Real ao cirurgião, sendo raros e na sua maior parte ineficazes,
fazendo mais mal do que bem, por estarem freqüentemente estragados.
Apesar de desaparelhado, este hospital muitos serviços prestou à região, como ponto de apoio às tropas encarregadas da defesa e da delimitação das nossas fronteiras; nele pontificaram inúmeros médicos e
cirurgiões, um dos quais deixou registrada a sua experiência. O Hospital
teve um Regimento Interno extremamente interessante, pelas suas originalidades e adequações à situação local.
Com a mudança da sede da Capitania para a foz do rio Negro, pela
necessidade de proteger a região do Solimões, cuja posse estava sendo
contestada pelos espanhóis de Requeña, para ali foram transferidas as
tropas encarregadas desta função, sob as ordens do plenipotenciário
Manuel da Gama Lobo D´Almada e o Hospital de Barcelos foi abandonado, fundando-se o novo Hospital Militar de São Vicente, na ilha do
mesmo nome, no extremo oeste do Lugar da Barra, em Manaus, onde
hoje está uma unidade da nossa Marinha de Guerra.

O Regimento do Hospital Real dos Soldados da
Vila de Barcelos
O historiador amazonense Artur César Ferreira Reis revelou em seu
livro Aspectos da Experiência Portuguesa na Amazônia o regimento do
Hospital Real dos Soldados da Vila de Barcelos, datado de 4 de março
de 1772 e rubricado pelo governador e pelo provedor da Capitania.
Nesse regimento é estabelecida a rotina a ser adotada, com respeito à
sua administração, aos livros de receituário e de dietas, ao controle da
qualidade e da quantidade de gêneros, às admissões de doentes, à fiscalização do atendimento e à distribuição dos alimentos.
A direção do estabelecimento cabia a um inspetor, oficial ou sargento, que deveria ser “soldado de verdade”, isto é, autêntico, sincero e de
boa fé; além dessas qualidades possuiria as da economia e da caridade,
sendo o responsável pela carga dos bens, dos móveis e das alfaias registrados nos livros da Fazenda. O cirurgião estava incumbido do preenchimento de dois livros, controlados pelo provedor da Fazenda, sendo o
primeiro destinado ao registro dos medicamentos receitados, pelo qual
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eram arrecadados, e o segundo, para as anotações das dietas diárias a
serem dispensadas aos internados, quanto à quantidade e qualidade.
Um possível descaminho de gêneros era seriamente considerado,
pois vários itens do Regimento disto cuidavam, tendo em vista as dificuldades de abastecimento da região, com produtos alimentares vindos
de outras capitanias ou do além- mar. Por esses motivos extraia-se diariamente um bilhete com a relação dos alimentos a serem gastos, assinado pelo escrivão da fazenda e pelo inspetor, rubricado pelo provedor
e pelo governador, pelo qual eram retirados do armazém, ou das mãos
do fiel, que mensalmente solicitava a autorização das despesas, com os
bilhetes apensos, o que era feito pelas autoridades enumeradas, sendo
em seguida destruídos, para evitar uma segunda utilização.
A fiscalização dos gêneros gastos fazia-se pelo oficial da guarda, que
diariamente ia ao Hospital assistir às visitas do cirurgião, ao jantar e à
ceia dos enfermos, anotando os gastos do dia, como contraprova aos bilhetes e aos livros de dietas, caso houvesse alguma dúvida. Uma internação só poderia ser feita após a aceitação do paciente pelo cirurgião e
a sua respectiva confissão por um padre, quando então o inspetor levava o pedido ao governador, que o autorizava. Ao próprio governador, ou
a pessoa de sua confiança, competia ir algumas vezes ao Hospital, para
ali saber diretamente dos soldados se estavam ou não bem assistidos,
examinando as queixas e dando providências.
No médio rio Negro, onde se encontrava Barcelos, não existiam os
alimentos a que estavam acostumados os europeus. Ali se consumia
com freqüência a piraíba, também denominada filhote, peixe de pele
desprezado no restante do Amazonas até a bem pouco tempo; o abastecimento local dependia do trabalho de equipes de pescadores indígenas, nos pesqueiros da foz do rio Branco, do lago do Rei, perto do
Encontro das Águas e no do lago Grande de Manacapuru, no Solimões;
esses locais supriam a sede da Capitania com grandes quantidades de
pirarucu seco e de tartarugas vivas, entre as quais havia grande mortandade, no transporte e nos currais onde aguardavam o abate.
A criação de gado bovino praticamente inexistia; o trigo, o arroz, a
manteiga, o vinho e o açúcar, alem de muitos outros alimentos, eram
importados; os esforços para trazê-los do Reino e do Pará, a remo, à
vela ou à sirga, além de cansativos e penosos, duravam às vezes mais
de cem dias, a partir de Belém. A farinha de mandioca aqui produzida
era insuficiente e de baixa qualidade. As galinhas constituíam-se em
uma raridade.
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Por conta da escassez de alimentos, no final do Regimento, estavam estabelecidas as rações necessárias ao sustento de um grupo de
enfermos, nas seguintes proporções: 3 libras de arroz, para cada nove
enfermos; 7 rações de tartaruga e de farinha da terra, para cada sete
enfermos; 3 galinhas e 6 pães, para cada seis enfermos; 2 quartilhos de
vinho, para cada quatro doentes; 6 onças de farinha do reino (trigo); 6
onças de açúcar e 4 onças de manteiga do reino, para os caldos de cada
três enfermos; 2 quartilhos de leite, para cada dois internados. Nessa
lista notamos certa adaptação às condições regionais, como o uso da
carne de quelônios no lugar da carne verde, bem como o uso da farinha
de mandioca ao lado de diversos produtos do Reino, aqui extremamente raros até os tempos atuais, como o leite fresco.
Outro fato digno de nota é a existência da seguinte frase, no Regimento: “exemplar que se há de escrever em um quarto de papel”, um indicativo da raridade deste material, na Amazônia, durante o período colonial, o que explicaria a pequena quantidade de documentos antigos aqui
existentes, uma vez que o papel era um bem caríssimo, freqüentemente
reutilizado. Acresça-se que o clima amazônico, pela umidade, contribuiu
para a destruição de grande parte dos escritos então produzidos.

Religião e Farmacopeia
Desde a Idade Média e até o Renascimento os conceitos médicos
sempre estiveram baseados na idéia bíblica de que Deus, na sua Divina
Ira, castigava os ímpios com as doenças, mas, ao mesmo tempo, com a
sua Divina Misericórdia, criava plantas ou ervas, que as curavam, conceito não muito longe do dos nossos indígenas, que consideravam as
doenças e as suas curas um jogo entre as suas divindades.
Esta terapêutica fitoterápica teve grande expansão, com o aparecimento das ordens religiosas, como a dos beneditinos, e outras, pois
em todas as abadias existia um horto destinado ao cultivo de plantas
medicinais, sob as ordens de um irmão herbolário, também responsável
pela farmácia abacial; ali se preparavam medicamentos dessas ervas,
sob a forma de tinturas, óleos e xaropes, além de perfumes e licores;
nelas também se produziam substâncias químicas, obtidas a partir das
experiências dos alquimistas europeus e árabes.
As farmácias precursoras da indústria químico-farmacêutica dos tempos modernos eram administradas pelos boticários, ao mesmo tempo
médicos, farmacêuticos, cirurgiões e comerciantes, que lidavam com o
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preparo, o receituário e a venda de medicamentos, diferentemente dos
especieiros, que só vendiam as especiarias. Em 1338, os boticários,
médicos e cirurgiões de Lisboa, para exercerem as suas profissões, estavam obrigados a prestar exames perante os médicos do rei e, em 1461,
já havia uma separação entre as profissões de médico e de boticário.
Os descobrimentos marítimos trouxeram notável impulso à farmacopéia, com a introdução de novos produtos e plantas encontrados nas
Américas, África e Ásia. Neste último continente, em Goa, em 1563,
o médico Garcia da Horta (1501-1568) escreveu o livro Colóquio dos
Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, contendo as primeiras
descrições científicas modernas de numerosas plantas. Mais tarde, já no
século XVIII, o naturalista Rodrigues Ferreira, após anos de pesquisas
na Amazônia, remeteu valioso acervo para Portugal.
As farmácias conventuais continuaram em atividade entre as Ordens
Religiosas, destacando-se neste campo os agostinianos, dominicanos e
jesuítas, no Reino; no Brasil, se destacavam os franciscanos e jesuítas,
que possuíam boticas na Bahia, Recife, Olinda, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo, onde os remédios eram vendidos aos ricos, dados aos
pobres, ou aplicados nas enfermarias.
A partir do século XVIII, começou a aumentar o uso de medicamentos químicos, que com o tempo suplantaram a farmacopéia tradicional. Assim passava a existir uma Farmácia Química, com produtos de
composição definida e obtidos através de métodos científicos, e uma
Farmácia Galênica, sem definição química, a dos xaropes, ungüentos e
extratos de cunho herborista.
O primeiro livro, em língua portuguesa, ensinando o preparo de remédios foi a Pharmacopea Lusitana de Dom Caetano de Santo Antonio,
boticário do Convento de Santa Cruz de Coimbra, que teve uma segunda edição, em 1711, logo seguida pela Pharmacopea Ulissiponense,
de 1716, e pela Pharmacopea Tubalense, de 1735. Contudo, a primeira
farmacopeia oficial, obrigatória quanto à sua utilização em todas as
farmácias de Portugal e colônias, foi a Pharmacopea Geral de Francisco
Tavares, professor de Coimbra, editada em 1794.
No Brasil, o comércio de medicamentos só foi autorizado ao público
em 1640, quando surgiram as primeiras boticas e também foram realizadas as primeiras sangrias. Logo em seguida as boticas proliferaram
dirigidas por boticários licenciados ou autorizados, por terceiros aprovados em Coimbra, ou pelo físico mor colonial. Deste fato aproveitavam-se pessoas despreparadas, obtendo cartas de licença graciosas ou
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compradas, que logo se associavam aos comerciantes de secos e molhados. E por todo o período colonial momentos de facilidades alternaramse com períodos de fiel cumprimento das leis, quando os charlatães
tinham menor possibilidade de proliferarem.

Boticas Portáteis
Além das boticas fixas, que evoluíram para as atuais farmácias, existiam as chamadas boticas portáteis, usadas nos navios mercantes e de
guerra, nas visitas oficiais ao interior, e, no caso da Amazônia, nas
expedições exploradoras de novos rios ou nas demarcadoras de limites
entre Portugal e Espanha.
Uma botica portátil era a extensão de um hospital a quem o responsável por ela obrigava-se a prestar contas. Constituía-se de uma
mala de madeira, com diversas gavetas, divididas em nichos, contendo
vidros com medicamentos, copos, balança granitaria para líquidos até
17,5gramas, instrumentos para a preparação de medicamentos e um
pequeno arsenal cirúrgico. Sem dúvida essas boticas portáteis foram as
precursoras das célebres “ambulâncias”, que até tempos bem recentes
eram mandadas ao interior do Amazonas, para o atendimento dos surtos epidêmicos, ou para as campanhas políticas. Entre os instrumentos
cirúrgicos podiam figurar as lancetas, tesouras, pinças, ventosas, atadura enrolada em globo, chumaços, fios, agulhas de coser e caneta com
nitrato de prata, também denominada pedra infernal.
Entre os utensílios registrados nas listas encontravam-se borracha
para seringa e seringa da terra - o equivalente às peras ou bulbos de
borracha, até hoje usados nas duchas ginecológicas, fabricados no Solimões e as algálias. Esses produtos eram produzidos na própria Amazônia, na região do Solimões, pelos índios e brasileiros, com o látex da
Simphonya elastica, o nome que então se dava à Hevea brasiliensis, em
florescente indústria de utensílios. As algálias (sondas uretrais) foram
um grande alívio para os prostáticos desde então.

Medicamentos
A lista de medicamentos relacionados nas boticas é bastante extensa,
abrangendo produtos naturais sob as formas de óleos, extratos, espíGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ritos, xaropes, ungüentos, tinturas e produtos químicos obtidos, pela
metodologia alquímica ainda predominante a época.
Dentre esses medicamentos sobressaiam-se os xaropes: soluções pegajosas de açúcar, obtidas em diversas texturas, conforme o tempo de
fervura, destacando-se dentre eles o xarope de violas, feito com violetas
(Viola odorata) e raízes vomitivas e béquicas ou antitussígenas; xarope
emético, obtido a partir do tartarato de potassa e antimônio; xarope de
papoulas ou de dormideiras - princípio ativo obtido da Papaver somniferum, da qual se extrai o ópio, usado em gargarejos e como expectorante, sedativo e narcótico; xarope de limão - nas gripes, resfriados e
escorbuto; xarope de coclearia, usado no escorbuto; xarope ou mel rozado, feito de rosas e usado no sapinho (candidíase) e em embrocações
das vias aéreas superiores.
Óleo ou azeite: produto líquido, untuoso e inflamável, destacando-se
dentre eles o óleo de terebintina - essência extraída de diversos tipos
de Pinus, a partir da sua resina. Óleo de abóboras, linhaça, cupaíba,
macela e de amêndoas doces - como emolientes da pele, cicatrizantes,
analgésicos, vermífugos, em embrocações e amigdalites.
Espírito: substância que sofreu destilação, destacando-se dentre ele
o espírito de vinho, o álcool; espírito de sal amoníaco, a amônia e espírito de corno, raspas de chifre de veado, em álcool, usado em alguns
preparos como eletuário e também na impotência.
Água da Rainha: folhas de alecrim e alfazema maceradas em álcool;
filtrada, após três dias, usava-se em fricções e massagens; água forte acido nítrico; água de milícia ou melissa e água da Inglaterra, usados
como estimulante, sedativo, calmante, digestivo e purgativo.
Além desses, também haviam as tinturas de mirra, cravo, tamarindo,
cana fístula e losna; extrato de jalapa; ópio; extrato de saturno; vinagre
branco e rosado; unguento de azougue; basilicão; alteia; calamina e unguento de espermacete e o cremor tártaro, um bi tartarato de potássio.
Os cremores eram preparados a partir do cozimento de frutas; obtinha-se da polpa do tamarindo ou dos tonéis onde amadurecia o vinho;
aplicava-se em limonadas purgativas. Sal de Tártaro - o carbonato de
potássio, purgativo. Registra-se que a farmácia química deste século
XVIII possuía muitos produtos a base de chumbo, antimônio, mercúrio
e enxofre, considerados altamente tóxicos, na medicina moderna.
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3. A Medicina do Período Áureo da Borracha
(1850-1912)
O ano que marca o verdadeiro início deste período, em que o poliextrativismo dos sítios é definitivamente substituído pelo monoextrativismo da borracha silvestre é o ano de 1858, quando a exportação do
pirarucu seco, para o consumo do Pará, é superada definitivamente
pela exportação da borracha, para o exterior. Dai para frente, a borracha
natural tornou-se uma matéria prima indispensável para o conforto da
humanidade.
Do seu uso em peras, sondas e borrachas de apagar, tornou-se indispensável na impermeabilização das capas e sapatos para os pescadores
das regiões frias. A sua procura foi aumentando com modernidade de
novas descobertas como a de isolantes de fios elétricos e foi substituindo a madeira das rodas das bicicletas, que ficaram menos barulhentas
e macias. Finalmente chegou-se ao automóvel e depois ao avião necessitando cada vez mais de borracha para câmaras e pneus, além da
sua utilização nas bolas dos esportes de massa da atualidade: futebol,
vôlei e basquete, que não teriam atingido as proporções que têm, senão
fosse essa capacidade elástica de vencer a gravidade, como pensou La
Condamine, pela primeira vez, ainda no século XVIII.
A necessidade de quantidades sempre maiores de borracha natural,
para os pneus, foi o que levou ao roubo das inadequadas sementes de
seringueira barriguda, uma variedade não produtora de látex, que aumentou um pouco este período áureo, senão teria terminado 15 anos
após a remessa das sementes, entre 1890 e 1900, o que só ocorreu em
1912, trinta e sete anos após o contrabando, em 1912, quando a produção da Amazônia foi superada pela do Sudeste Asiático. Mas isto é um
assunto especializado para outra área de estudo.
Este período corresponde a três subperíodos distintos: quando a produção da borracha começa a crescer:

3.1. A produção de borracha começa a crescer - as
doenças do primeiro período imperial (1850-1870)
Caracterizou-se pela existência das antigas doenças endemo-epidêmicas e o acréscimo da febre amarela, que se tornou endêmica e do cólera, que após uma epidemia, desapareceu; pela presença de uma maior
quantidade de médicos e pela obrigação dos Relatórios dos Presidentes
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

51

da Província ao Imperador, a partir de 1850, com dados referentes à
Saúde Pública. Compreende o antigo território da antiga Capitania de
São José do Rio Negro, que deveria ter passado a Província, em 1823,
somente se transformou na Província do Amazonas, a 5 de setembro
de 1850.
A partir de então seus Presidentes foram obrigados a apresentar ao
Imperador relatórios sobre a situação provincial, incluindo os dados
relativos à Saúde Pública, o que trouxe melhor conhecimento sobre o
assunto, do que na época anterior. São quase cem relatórios abrangendo quase meio século da nossa história médica.
No primeiro relatório elaborado, em 1852, pelo primeiro presidente
da Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha havia informações sobre uma recente epidemia de sarampo, que
ceifara centenas de vidas, principalmente entre os índios mura. Esta era
uma virose recentemente introduzida, na Amazônia, pois o registro da
sua primeira incursão datava de 1749, quando fizera numerosas vítimas
entre a população indígena, sem qualquer resistência a ela.
Entre outras doenças o Relatório registrou a elefantíase dos gregos,
a pinta ou puru-puru, uma treponematose só mais tarde identificada,
muito comum entre os índios do Purus; ela se caracteriza por manchas hipocrômicas espalhadas pelo corpo, falsamente relacionada, até
os nossos dias, pela população nativa, com a ingestão de peixes gordos
e nocivos, isto é, de pele e pintados; as febres intermitentes (malária),
atingindo as populações das localidades do médio rio Negro, todos os
anos, e despovoando-o.
Essas doenças estiveram vinculadas erroneamente à existência de
“mortíferos venenos e pútridos restos de peixe, que infeccionam as
águas e concorrem para a exalação de miasmas tão pestíferos”, pois
ainda se desconhecia a sua transmissão, e a varíola, produzida por
outro vírus recém-importado, com uma grande epidemia iniciada, em
1721, e que durou até 1733, tornando-se, desde então, mais freqüente,
com sucessivos surtos mantidos pelas chegadas de escravos importados
nas péssimas condições dos navios negreiros. A varíola geralmente invadia o Amazonas com os passageiros e tripulantes dos barcos vindos
do Pará, que ficavam ao desamparo, com a fuga dos sadios e a quarentena dos barcos, a duas léguas abaixo da Barra.
A situação nacional diante deste flagelo também era muito grave e,
por isso, em 1846, foram fundados institutos vacínicos, com comissários vacinadores, em todas as províncias do Império. A vacinação, a
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verdadeira solução para o problema, iniciara-se, desde 1798, no Pará,
precocemente há apenas dois anos após a sua descoberta, mas encontrava sérias resistências por parte da população, que a julgava tão perigosa quanto a própria doença.
Empregada ainda no século XVIII, no Solimões, na sua forma de inoculação de pus, o seu uso estava esquecido, quando o cirurgião do
navio Guapiassu vacinou trinta e duas pessoas, entre os dias 18 e 20
de janeiro de 1852, sem resultados positivos. Mais tarde foi nomeado
um Vacinador Provincial, com o salário de 300$000 anuais, vacinadores
municipais em Barcelos e Ega e os paroquiais de Serpa e Alvelos, que
inocularam 920 pessoas, com 574 pegas positivas até julho de 1852.
A varíola continuou a ceifar vidas, principalmente entre os índios, seringueiros e caboclos do interior, na Amazônia, até a sua extinção, em
1971, da qual participei intensamente, durante as vacinações em massa
então realizadas. Esta virose foi considerada erradicada da superfície da
Terra, em 1977.
Em 1854, Ferreira Pena solicitou ao médico militar Antonio José Moreira e ao professor de homeopatia Mário Portes relatórios sobre a situação sanitária da Província, onde não havia um único hospital, pois o de
São Vicente estava em ruínas. O homeopata relacionou a presença das
seguintes doenças: febres intermitentes perniciosas endêmicas, no Alto
Madeira; febres intermitentes benignas, no baixo Madeira e Autás; febres intermitentes, no rio Negro; disenterias e catarro pulmonar, no Autás; oftalmias, sarampo, coqueluche e lepra escamosa (puru-puru), no
Purus, Santo Antonio, Amaturá, São Paulo e Tabatinga, e casos isolados
em Ega, Fonte Boa e Tonantins. Ainda citava que 80% dos índios morriam de catarro pulmonar, disenterias, febres intermitentes e nostalgia.
Para ele a Barra era um local relativamente salubre, onde as doenças
epidêmicas apareciam apenas no início das vazantes e das enchentes:
grippa, disenterias, colerina e angina catarral, e mesmo a varíola ficava
à quarentena da cidade.
Entre os tratamentos usava hidro-sudo-terapia e tártaro emético, para
catarros, anginas e febres simples; calomelano, banhos sedativos e sangrias, no hipocôndrio direito, para as febres biliosas; clisteres, banhos
emolientes e suspensão de alimentos, para as disenterias; também repetia muitas das receitas dos práticos, já descritas nos capítulos anteriores. O obituário da Barra era altíssimo, chegando a 90, em 1853, o que
representava quase 10% do total da população da cidade, e, para tornar
o quadro mais sombrio, duas epidemias abateram-se sobre a população
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amazonense, pela primeira vez, nos anos seguintes: em 1855, a de cólera morbus e, em 1856, a de febre amarela.

Cólera
A pandemia de cólera no Amazonas originou-se na Rússia, por volta
de 1846, atingiu Portugal e dez anos depois foi levada para Belém, pela
galera Defensor, que transportava dezessete tripulantes e trezentos e
quatro passageiros, dos quais duzentos e oitenta e oito eram imigrantes.
A doença manifestou-se durante a viagem, com a morte de trinta e
seis pessoas, chegando o barco ao Grão-Pará, a 15 de maio, sem que
houvesse um diagnóstico da disenteria de que haviam falecido, o que
só ocorreria no dia 26, quando já atingira os soldados da guarnição
local; espalhou-se então rapidamente pela Província vizinha. Belém,
com 20.000 habitantes, teve mais de 8.000 doentes, com 1.052 óbitos,
entre maio de 1855 e fevereiro de 1856. Cametá, com 7.000 habitantes,
foi uma das localidades mais seriamente atingidas, com 5.682 doentes
e 1.336 falecimentos. Em todo o interior do Pará registraram-se 12.877
doentes, com 2.786 óbitos.
A doença chegou ao Amazonas pelo vapor Tapajós, saído de Belém, a
18 de maio de 1855, antes que a epidemia fosse identificada, no qual estavam embarcados doze imigrantes do Defensor, destinados a Óbidos,
onde os primeiros casos apareceram a partir de 11 de junho. Dias após,
a barca Marajó subia o Amazonas, com uma nova leva de infectados,
que espalharam a doença, com os do Tapajós, por toda a Amazônia.
A chegada do Tapajós à Barra deu-se a 9 de junho, trazendo a notícia de que a colerina grassava no Pará, tendo a bordo quarenta soldados doentes, logo examinados e recolhidos ao quartel, pois ainda
não se sabia que a epidemia paraense fosse de cólera morbus. Mesmo
assim criou-se uma enfermaria no edifício de São Vicente, foi aberto
um crédito de dois contos de réis para atender aos pobres, regularizouse o serviço de provedoria da saúde, sendo o doutor Moreira nomeado
provedor, com uma canoa, quatro remeiros e um patrão a sua disposição; foram estabelecidas comissões de socorros públicos em Vila Bela,
Serpa, Maués, Silves e Borba e se providenciou a compra de duzentos
alqueires de farinha, em Santarém, e de bois, em Silves e no rio Branco.
No fim de junho de 1855, na viagem de retorno da barca Marajó, confirmou-se a notícia de que a epidemia de diarréias, que estava ocorrendo na Província, era realmente de cólera morbus, tendo a moléstia atingido os passageiros, com vítimas. O provedor de saúde visitou o navio
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e providenciou os enterramentos dos falecidos e o isolamento de um
africano doente, na rocinha do Seminário, cedida pelo Vigário Geral.
O navio ficou fundeado distante da cidade, para onde foi levado somente no dia seguinte, pois nem os marinheiros queriam nele entrar.
Apesar dos prognósticos, a doença foi muito benigna, no Amazonas,
alcançando, de junho a setembro de 1855 cerca de 200 casos 3 óbitos.
O Governo Imperial, atento à gravidade do problema, remeteu para a
Cidade da Barra uma comissão composta pelos médicos Joaquim Carlos da Rosa e Cassiano Augusto de Melo Mattos, e pelos estudantes do
sexto ano Marcelo Lobato de Castro e Antonio David de Vasconcelos
Canavarro. Embora tivessem chegado com atraso, ainda auxiliaram no
tratamento de alguns doentes. O presidente Ângelo Custódio, da vizinha província, que viria a falecer da doença, remeteu medicamentos,
para Manaus, e o seu substituto João Maria de Morais, trezentas galinhas, cem sacas de farinha e vinte e quatro arrobas de carne seca.
Foi essa a única incursão do cólera na Amazônia, produzida pela
falta de controle dos portos, pela falta de diagnóstico imediato, pela
inadequada higiene das embarcações e pela contaminação dos mananciais, principalmente em Belém e Cametá, que só consumiam água de
poço. Por este motivo o cólera atingiu maior número de pessoas e foi
mais letal no Pará do que no Amazonas, onde se colhia água nos igarapés correntes não contaminados e hoje sabemos por ser a água local
extremamente ácida.
Mais de cem anos depois, já nos tempos atuais, a região sofreu uma
nova pandemia, devido às mesmas falhas acima expostas, sendo também branda, por encontrar a maior parte das cidades com sistemas de
abastecimento de águas funcionando regularmente.

Febre amarela
Mal acabara o flagelo do cólera, outro maior e mais persistente apresentava-se, no Amazonas: a primeira epidemia de febre amarela, em
1856, de uma série que só terminaria, em 1913, com o saneamento
definitivo de Manaus.
A febre amarela começou em 1850, na cidade de Belém, introduzida pela barca dinamarquesa Póllux, chegada de Pernambuco a 24 de
janeiro, carregada de escravos para a quarentena das Ilhas Virgens, de
onde, depois de engordados e recuperados, eram vendidos aos Estados
Unidos; também, pela charrua Pernambucana, vinda de Recife, local
que sofria de um surto epidêmico naquele momento. Rapidamente a
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doença atingiu 12.000 dos 16.000 habitantes de Belém, produzindo 593
óbitos, no período de janeiro a dezembro de 1850, alcançando a seguir
Vigia, Cintra e São Caetano, propagando-se lentamente e não subindo
para o Amazonas, talvez pela falta do transmissor. Desde então se tornou endêmica no Pará, acometendo principalmente os estrangeiros recém-chegados, embora nesta primeira epidemia não tenha havido esta
distinção, pois a população nativa ainda não adquirira imunidade.
Somente após seis anos, o Aedes Aegypti chegaria a Manaus, pois o
primeiro caso apareceu a 12 de fevereiro de 1856, em um índio menor
pertencente ao expresso militar de São Gabriel. Em junho de 1856, já
haviam falecido 146 pessoas e dois terços da população da cidade ficaram doentes, o que corresponderia a 850 doentes de um total de 1200
habitantes, no perímetro urbano; 13 desses óbitos foram de estrangeiros, 8 de naturais de outras províncias e 121, de amazonenses, demonstrando que a população local jamais tivera contacto com a doença.
Por causa da epidemia, entrou em funcionamento uma enfermaria
de indigentes, no Hospital Militar de São Vicente, e se encerraram os
enterramentos no Cemitério dos Remédios, sendo aberto o de São José,
na estrada da Cachoeira Grande, hoje Epaminondas, em frente à Praça
da Saudade. Entre abril a maio de 1856 foi atingida Vila Bela, com 34
acometidos, dos quais faleceram 4. O número de casos reduziu-se a
seguir, mas recrudesceram, em 1860, no Andirá e em Maués, com 49
mortes, e de janeiro a março de 1861, com mais 89; daí para frente a
doença tornou-se endêmica na Amazônia.

Malária
Em outubro de 1856, as febres intermitentes manifestaram-se no rio
Negro, de Airão a Santa Isabel, sendo o destacamento aqui estacionado
transferido para o Xibarú, na costa de Lamalonga e abaixo de Tomar, antiga maloca principal dos índios Manaus, para a proteção dos soldados.
O doutor Moreira, em 1857, informava que as febres paludosas tinham instalado “o seu mortífero reino” no rio Negro, no Padauirí, o
mais pestilento dos rios, no Juruá, no Içá, no alto Madeira, Purus e
Japurá, regiões onde não se entrava impunemente. Pedira a retirada do
3º Batalhão da Guarda Nacional do rio Japurá, para evitar o sacrifício e
a morte de mais pessoas. No Purus, onde estava entrando muita gente,
ocorriam numerosos casos de febre intermitente, sendo encarregado da
assistência o negociante Henrique Antonio Strauss, com a gratificação
de 100$000. De 105 doentes tratados, ali faleceram apenas 3, embora
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o doutor Moreira discordasse desses números, achando-os inferiores à
realidade. Strauss curava-os com um produto local: a caferana.

3.2. A produção continua aumentando com os seringais
dos altos rios da borracha- A Medicina da expansão do
ciclo da borracha (1870 a 1889)
Entre 1870 e 1889 a produção de borracha foi intensificada em toda
a Amazônia, pois essa matéria prima tornara-se indispensável para a
produção de fios e de pneus para bicicletas e automóveis; com isso
houve a necessidade da introdução de grandes levas de nordestinos, a
mão de obra necessária à sua produção; com a entrada de centenas de
milhares desses emigrantes, a Província cresceu e enriqueceu, embora
a insalubridade reinante obrigasse à substituição anual dos mais de
30.000 trabalhadores, que morriam de moléstias infectocontagiosas, de
beribéri e dos desconfortos da vida nos seringais, até que conseguissem
se adaptar a essa nova situação. Este será grupo desassistido do período, abandonado nas matas, sem maiores cuidados.
A cidade de Manaus, com a centralização do abastecimento para o
interior, triplicara de 10.000 habitantes, em 1872, para uns 30.000, em
1900, tornando-se rica e em progresso, melhorando um pouco o estado
sanitário da região urbana.
A varíola, o sarampo, a malária e a febre amarela urbana continuaram como as doenças endemo-epidêmicas que mais aterrorizaram a
região neste período. Elas estavam ligadas às entradas dos emigrantes nordestinos, que vinham nas terceiras classes das embarcações, em
péssimas condições sanitárias e já doentes delas, desde as suas regiões
de origem, espalhando-as pelos seringais para onde eram destinados,
pela falta de um controle sanitário das embarcações, que aqui chegavam lotadas. Essas três doenças estiveram presentes todos os anos
deste período em algum ponto do Amazonas.

Varíola
A varíola sempre foi um tormento, para a região, em todo o ciclo da
borracha, principalmente entre os retirantes, nos seringais. Quando iniciava o seu cortejo fúnebre, ia subindo os rios, atingindo todos os seringais, todas as barracas e as aldeias indígenas, com grande mortandade,
da qual só escapavam os vacinados e os que resistiam às pústulas, à
astenia e à queda do estado geral, sem uma alimentação adequada.
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As crianças morriam todas, por isso a população crescia devagar. Se
todos os emigrantes tivessem sobrevivido e os seringais tivessem estrutura adequada para absorver as populações despachadas do Nordeste,
hoje Amazônia talvez fosse a região mais populosa do Brasil. Aos médicos então existentes restava vacinar e queimar todas as palhoças, no
sentido de interromper o contágio. Ela só desapareceria após as intensas e maciças campanhas de vacinação efetuadas seguidamente a partir
de 1968, quando centenas de milhares de pessoas foram vacinadas na
capital, e depois, no interior, campanhas da qual participei.
O ano de 1872 marcou o início de uma fase endemo-epidêmica da
varíola, tendo o primeiro caso ocorrido, em novembro, a bordo do
transporte peruano Mayro, procedente de Belém. Foi estabelecido um
lazareto no morro do Seminário, e para ali transferido o doente. Outros vapores trouxeram novos casos e o número de doentes cresceu,
havendo a necessidade da criação de uma enfermaria, no largo de São
Sebastião, logo aumentada de um galpão para 25 doentes, e de uma
casa, para os convalescentes.
O movimento total de doentes, daquele isolamento, durante o ano de
1873, foi o seguinte, revelando um altíssimo percentual de óbitos, quase alcançando os 50% dos doentes. Aparentemente a epidemia havia
sido controlada, sendo fechado o Isolamento de São Sebastião, a 31 de
janeiro de 1874, mas no mês seguinte novos casos foram constatados.
Estabeleceram-se comissões para dirigirem a enfermaria de São Sebastião e para o levantamento de fundos destinados à manutenção dos doentes. Adotou-se uma campanha de vacinação, requisitando-se vacinas
do Rio, Pernambuco e Maranhão, sendo inoculadas 1400 pessoas, em
Manaus, e 600, no Madeira, Negro e Janauari. Socorreu-se o rio Negro,
Vila Bela e Tefé.
A varíola atingiu as vilas do Rio Madeira, trazida pelo navio Amazonas, da Companhia Fluvial Paraense, transportando materiais para a
Madeira-Mamoré; chegou ali em outubro de 1873; atingiu os índios bolivianos e rapidamente espalhou-se pelo Beni. Pelo distrito de Abelhas
alcançou o Jamarí, o lago da Graça e Boa Vista, com um total de 80 doentes e 24 óbitos. No rio Machado, o estabelecimento de José Francisco
Monteiro teve apenas 10 casos e 4 óbitos, em um total de mais de 300
habitantes, graças à vacinação ali efetuada, com líquor remetido por
Elias José Nunes da Silva. Em Manicoré, a epidemia chegou de Manaus,
pelo vapor Javari, ocorrendo 4 casos e 1 óbito. Em Borba, houve 1 caso
e no Canumã, 3. Ao todo, no Madeira, o número de casos chegou a 146,
com 38 óbitos.
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Cessando o flagelo da varíola, em 1875, foi a vez das febres intermitentes em Barcelos, Santa Isabel e no Madeira, indo o doutor Aprígio de
Menezes ao Negro e o doutor Antonio David de Vasconcelos Canabarro,
ao Madeira. Meses depois se noticiava varíola, em Vila Bela, febres, no
Solimões, Madeira e Içá, repetindo-se, em 1876, os casos de febre palustre, no rio Negro. Em 1878 apareceram três casos de varíola na capital,
sendo os doentes isolados no terreno do Seminário, à margem direita do
igarapé da Cachoeira Grande, hoje São Raimundo, embora um número
bem maior de infectados ocorresse na colônia Santa Isabel. As febres
atingiram a colônia Maracaju e a maior parte das cidades do interior.
Além da varíola, as principais doenças da época, conforme dados
disponíveis da época, foram a malária, o tétano, a febre biliosa, a febre
amarela, as gastroenterites, a congestão pulmonar, a pneumonia, a tísica ou tuberculose, a febre intermitente e as febres palustres, que atacavam as populações ribeirinhas anualmente, no começo e no fim das
enchentes, tirando do trabalho milhares de pessoas, sem um tratamento
adequado, até a descoberta do hematozoário e o emprego do quinino.
A febre amarela tinha preferência pelos estrangeiros, daí também ser
denominada de brasileira, pois os nacionais possuíam imunidade adquirida, enquanto aqueles, ou tinham a doença em poucas semanas de
residência imunizando-se, ou faleciam abruptamente. As estatísticas de
1885 mostram-nos, relativamente a Manaus, um obituário de 337 mortos, dos quais 138 homens, 75 mulheres e 124 menores, tendo como
causa as doenças acima assinaladas, principalmente o tétano, além de
lesão cardíaca, beribéri e cirrose, congestão pulmonar e cerebral.

Tétano
O tétano aparece surpreendentemente, neste ano, como a principal
causa de óbito da cidade; estava relacionado com o uso do cavalo, no
transporte de pessoas e de cargas, como montaria individual, puxando
carroças e carruagens e nas forças armadas e policiais. Suas fezes contaminadas, por bilhões de bactérias do Clostridium tetani, espalhavamse pelas ruas e se constituíam no principal agente da doença. Com o
advento dos veículos automotivos desapareceu das cidades.
Em 1889, ultimo ano do Governo Imperial, o sarampo atingiu Manaus, e fez grande mortandade entre os retirantes cearenses acossados
pela fome e pela aglomeração, nos porões de navios, morrendo muitas
crianças; as mortes elevaram-se a 1.141, mais de 837 eventos do que em
igual período de 1888, sendo dois terços delas entre os retirantes.
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Hospitais
O Hospital Militar de Barcelos, depois do São Vicente em Manaus,
foi sem dúvida o primeiro a ser estabelecido no Amazonas, ainda no
século XVIII, para atender os militares destinados às demarcações e
posteriormente aos corpos das tropas locais. Transferido para Manaus,
ainda no tempo do governador e demarcador Lobo D´Almada, foi sendo
descuidado até quase se transformar em ruínas, quando foi reconstruído sob a direção do major Sebastião José Basílio Pirrho, entre fevereiro
de 1860 e março de 1861.
Nessa operação trabalhavam mais de cinquenta operários; ficaram
prontas inicialmente a enfermaria grande, a botica, a sala do médico,
a secretaria e a sala do enfermeiro; na reconstrução continuou com o
laboratório, a sala mortuária, a enfermaria de presos, o quarto para
banhos, a enfermaria de inferiores, dispensa, cozinha, oratório, corpo
da guarda e a ponte, até chegar ao prédio atual, talvez o mais antigo da
cidade, hoje finalmente ocupado pela Marinha.
Ainda na época provincial, entre 1865 e 1867, funcionou precariamente o Lazareto do Tarumã, no rio daquele nome, na realidade uma simples
barraca de palha, para abrigar variolosos, cujas funções foram transferidas para o Lazareto do Umirisal, em 1867; além de isolamento para
variolosos, tornou-se um abrigo para leprosos. Na grande pandemia de
varíola, que se estendeu de 1872 a 1874, foi criada temporariamente a
Enfermaria do Largo de São Sebastião e, algumas vezes, o Instituto de
Educandos Artífices, depois de desativado, também serviu para atender
os variolosos, vindos do interior. Somente na segunda metade do século
XIX é que se instalaram os primeiros grandes hospitais civis, na Província
do Amazonas; isso ocorreu a partir de 1870, no momento em que as necessidades mundiais de borracha aumentaram com um grande afluxo de
capitais para a região, tornando possível e necessário este investimento,
sendo os modelos utilizados oriundos de Portugal.
Na realidade, a assistência aos peregrinos, aos pobres e aos viajantes
começou a ser dada, dentro da cultura luso-brasileira, pelas albergarias,
ainda na Idade Média, que davam cama, agasalho, fogo, sal e água,
por três dias, e uma refeição à entrada e à saída, àquelas pessoas. A
seguir apareceram as enfermarias conventuais, as gafarias destinadas
aos leprosos, que desapareceram com a melhoria geral da vida após os
descobrimentos, ou com a exportação dos doentes para as colônias, as
mercearias, asilos para mulheres idosas pobres, obrigadas a rezar pela
alma dos doadores, e as enfermarias dos colégios universitários.
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O primeiro grande hospital português foi o Hospital de Todos Os Santos, criado, em 1492, por Dom João II, mediante a reunião dos rendimentos de quarenta e três pequenos hospitais pertencentes às corporações de ofícios, cada uma com o seu santo patrono, daí a denominação
unificadora. Concluído em 1540, tinha enfermaria, botica, casa para
alienados e enjeitados (Casa dos Meninos). Nele eram dadas consultas
externas e os seus porões constituíam-se em albergarias, para consulentes e pedintes. Foi modelo para inúmeros hospitais reais, em Portugal,
e talvez o das sociedades beneficentes, que se não foram corporativas,
pois este tipo de instituição já não mais existia, tinham um aspecto similar, o étnico, o da assistência do imigrante português.
Aqui também proliferaram as Santas Casas de Misericórdia, que usaram como padrão a Misericórdia de Lisboa, fundada, em 1482, pela rainha dona Leonor. E desde o século XVI, com as santas casas de Santos e
do Rio de Janeiro, foram sendo espalhadas por todo o Brasil, e, embora
estejam em uma fase de decadência, podem ainda prestar grandes serviços à população.
A Santa Confraria da Misericórdia de Lisboa, que mantinha a instituição, foi organizada com uma carta de adesão de cem irmãos, que se
comprometiam a praticar a virtude da Caridade, cumprindo as misericórdias materiais e espirituais. Entre as Misericórdias materiais incluíam-se alimentar os famintos, tratar dos enfermos, remir os cativos em
terra estranha, visitar os presos, consolar os tristes, cuidar dos órfãos,
das viúvas e dos enjeitados e enterrar os mortos. As espirituais estavam
representadas por rezar pelos vivos e pelos mortos, ensinar aos ignorantes, praticar as virtudes e enterrar os mortos.

Santa Casa de Misericórdia de Manaus
Surgiu por instâncias da administração provincial, que conclamou
em diversas oportunidades a população, para participar da sua fundação e manutenção. Foram feitos sorteios e listas de contribuições,
até que, durante a presidência de Domingos Monteiro Peixoto, a 1º
de janeiro de 1873, foi lançada a pedra fundamental do Hospital da
Caridade, o seu nome à época. A construção arrastou-se morosamente.
Apesar disto, em 1880, as suas dependências estavam ocupadas pela
guarda policial e pelo 11º Batalhão de Infantaria, sendo essas tropas
dali deslocadas pelo presidente Clarindo de Queiroz.
Pela Lei nº. 451-A, de 14 de abril de 1880, foi criada a Irmandade da Misericórdia, que deveria administrar o hospital, sendo seu primeiro proveGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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dor Feliciano Antonio Benjamim, e finalmente a 16 de maio, inauguravase a enfermaria feminina, primeira dependência a funcionar. O Hospital
entrou em falência, foi abandonado por todos, saqueado por quadrilhas
especializadas e transformou-se em ruínas, com grande rapidez.

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas
A 16 de agosto de 1874, os membros da Sociedade e as autoridades
locais lançaram a pedra fundamental do seu futuro hospital, em uma
área de 9952 metros quadrados, na confluência das praças Uruguaiana
e General Osório, onde hoje se encontra o Colégio Dom Bosco. Mais
tarde a sua sede foi transferida para a Av. Joaquim Nabuco, onde até
hoje se encontra. Uma grande ajuda, para o hospital, foi a chegada das
Filhas de Santana, a 29 de novembro de 1904, que vinham auxiliar na
administração do hospital e nos cuidados aos doentes.

3.3. O Topo do ciclo (1889-1910)
As necessidades mundiais de borracha, sempre crescentes, determinaram um grande afluxo populacional para Manaus e para os seringais; com
o crescimento da produção e o conseqüente aumento das arrecadações
de impostos foram feitos grandes investimentos para o embelezamento da capital amazonense, com formidáveis movimentações de terras,
aterros de igarapés, desaterros de grandes barrancos e aplanamentos de
ruas. Isso acabou criando enormes represamentos de águas estagnadas,
a principal causa apontada para o recrudescimento da malária e da febre
amarela, na cidade, embora também a mobilidade populacional, vinda
do interior, pudesse estar muito mais ligada a esta recrudescência.
Além dessas duas doenças, apareceram entre os trabalhadores seringueiros do interior o beribéri, pela falta de alimentos frescos na dieta diária, constituída de carne seca, farinha, conservas, feijão e arroz
torrado, além do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sendo a
sua causa ainda desconhecida. Além dessa, também surgiram a tuberculose, a hanseníase, a leishmaniose e as doenças infecto-contagiosas
epidêmicas, como varíola e sarampo. Diante disso, o governador Fileto
Pires estabeleceu a vacinação obrigatória antivariólica, em 1898, sendo
o Amazonas um dos primeiros Estados a adotá-la.
Silvério Nery chegou a suspender todas as obras públicas em andamento em Manaus, ao assumir o governo, no ano de 1900, para reduzir
um surto epidêmico de malária, relacionado com “as múltiplas escavações do solo, compreendendo extensíssimas áreas e feitas de modo
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a repelir todo critério”; na verdade, águas represadas e grandes poças,
com as suas emanações.
Essa teoria miasmática ainda estava sendo apoiada pelos médicos, pois
o Relatório da Diretoria de Higiene Pública, para a recente epidemia da
malária que se abatera sobre a cidade, além das escavações e terraplanagens registrava; “as vazantes, deixando matéria orgânica, sob a ação do
sol, fermentando-a, pois sol e águas são os dois veículos principais e mais
comuns à propagação do paludismo”, como motivos fundamentais para
a disseminação da doença. Também ainda se pensava que a água contaminada pudesse ter parte na transmissão do impaludismo.
Fato auspicioso foi a instalação do Laboratório de Análises Químicas,
Bromatológicas e Toxicológicas do Estado do Amazonas, a 9 de fevereiro de 1901, com materiais já existentes e outros importados da Europa.
O Laboratório estava constituído pelas seguintes seções: de Balanças,
de Bromatologia, de Química Analítica e Toxicológica, Micrográfica e
Bacteriológica, de Fornos e Estufas, Biblioteca e Radiográfica, sendo
essa última com as seguintes novidades: aparelho Roentgen, acumulador estativo, tubos de Brockes, anteparo fluorescente e chapas radiográficas, talvez o primeiro equipamento de raios X a chegar ao Amazonas.
A teoria da transmissão da malária, pelos mosquitos anofelinos, só
começaria a ser aceita pelos médicos locais a partir de 1902, quando
Alfredo da Matta, no Relatório da Diretoria de Higiene Pública, de 15 de
junho de 1902, registrou os avanços no combate à malária, na Algéria
e em Havana. Neste relatório já se pedia o saneamento de Manaus e
foram divulgados os processos para evitar a malária e os mosquitos,
inclusive o da febre amarela. Apesar disso, anos mais tarde, em 1909,
ainda existiam muitos médicos que incluíam, entre as suas possíveis
causas, a ingestão de águas contaminadas e as circunfusas, as emanações palustres.
Em março de 1902 apareceu a peste bubônica em Recife, e foram
imediatamente tomadas as providências, para evitar a chegada desta
doença a Manaus. As visitas médicas aos navios estavam sendo feitas
na ilha do Marapatá, onde estacionara o navio Belém e o aviso Cidade
de Manaus, este último deslocado, em 1903, para Parintins, com um
médico a bordo, existindo ainda a estação Santana, à margem esquerda
do rio Negro.
Graças a esse serviço de vigilância portuária, Manaus ficou livre
dessa peste, enquanto ela atingia São Luís e Belém. Também durante
dois anos foram feitas milhares de visitas domiciliares, esgotamento
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de bocas de lobo e desinfecções de navios. Também se deve em parte
esta situação, pela invasão anual de todos os esgotos da parte baixa
de Manaus, pelas águas da enchente anual do rio Negro, impedindo a
reprodução excessiva dos ratos.
Ao doutor Hermenegildo Lopes de Campos devemos a obra Climatologia Médica do Estado do Amazonas, que registrou os dados médicos
dos dez primeiros anos do século XX, que teve três edições: a inicial, de
1909; a segunda, uma reedição fac-similada, fazendo parte da Coleção
Hiléia Amazônica da Associação Comercial do Amazonas, editada pelo
Fundo Editorial, em 1988, e a terceira, em coedição com a Comissão
Coordenadora do 24º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical. Graças a ela temos os registros estatísticos deste tempo. Também a Geografia e Topografia Médica de Manaus, do doutor Alfredo da
Matta, é outro livro cheio de notícias sobre este período, embora escrito
após 1914, o ano das últimas estatísticas nele registradas, além de seus
Relatórios quando Secretário de Saúde do Estado Amazonas.

Malária
A malária foi a principal doença, a que dominou a patologia local,
nesses tempos, mais conhecida como impaludismo. No obituário de
1902 tomamos conhecimento das mais diferentes denominações com
que se rotulavam as mortes por malária: febre palustre, impaludismo,
caquexia palustre, acesso pernicioso, febre remitente biliosa, febre remitente, anemia palustre, bronco-paludismo, hepatite palustre, cólicas
palustres, disenterias palustres, polinevrite palustre, tifo-malária e linfatite perniciosa.

Febre amarela
Após a sua primeira incursão, em 1856, a febre amarela, até a sua
extinção, em 1913, jamais deixou de fazer óbitos em Manaus, principalmente entre os estrangeiros não aclimatados, embora alguns casos
tenham sido registrados em locais, pelos doutores Astrolábio Passos e
Jorge de Moraes.

Varíola
Houve varíola, em 1897, com 585 casos, dos quais 232 pessoas faleceram em Manaus. Os primeiros doentes apareceram nos Remédios e
se concentraram posteriormente no bairro dos Tocos. A epidemia acabou sendo controlada pela vacinação, destacando-se neste trabalho os
médicos Gouvêa Filho, Clementino Ramos, Basílio Seixas e Alfredo da
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Matta. Mais tarde, nos fins de 1906 e começo de 1907, uma nova epidemia invadiu todo o Estado, vinda do Pará, sendo o rio Purus o mais
atacado. Em Manaus internaram-se 89 pessoas, falecendo 37.
No período de 1898 a 1914, segundo Alfredo da Matta, a varíola ainda foi responsável por 226 mortes, no Amazonas, após 150 anos de
epidemias, pois aqui aparecera, pela primeira vez, em 1748, quando
ceifou inúmeras vidas de uma tropa de resgate atuando no rio Branco.

Beribéri
O beribéri foi diagnosticado pela primeira vez, em 1786, em Barcelos,
pelo médico Antonio José de Araújo Braga, mas só voltou a ser descrito
em 1868, pelo médico Ferreira Lemos, tornando-se comum após 1872.
Os números de beribéri tinham uma tendência a crescer, pela falta de
alimentos naturais na frente seringueira, e pelo uso abusivo das bebidas alcoólicas. A sua etiologia ainda estava sendo discutida, falando-se
até de causas contagiosas, erro em que incorriam até grandes médicos brasileiros. Alfredo da Matta descreveu as dramáticas epidemias do
quartel do Batalhão Militar do Estado, do Hospital Militar Federal e da
Santa Casa, onde doentes que ocupavam determinados leitos ficavam
condenados ao contágio. São dele as notas sobre o beribéri que atingiu
as tropas nacionais estacionadas em Manaus, entre 1903 e 1904, em
virtude das questões de limites com o Peru. Sem as acomodações adequadas, com uma alimentação imprópria e higiene a desejar, elas foram
atacadas pela malária e pelo beribéri. Apesar do grande número de
doentes, ordens superiores severas proibiram a sua divulgação. Houve
transferência de praças e oficiais até a situação ficar insustentável, com
os acometidos sendo embarcados no navio Salvador, muitos dos quais
tiveram por túmulo as margens do Amazonas e as águas do oceano.
Mais de 300 doentes, a maior parte oriunda do Rio Grande do Sul,
chegaram ao Rio, sendo examinados no Hospital Militar, onde informaram que haviam adquirido a doença dos vizinhos, melhorando quando
atingiram o mar. Naquele Hospital a maioria curou-se e, somente os
mais graves, com polineurites e paralisias, levaram mais tempo, para a
recuperação total.
O mesmo aconteceria nos navios da Marinha. Em 1904, sem existir
casos na cidade, chegaram a ser internados, em um dia, nos hospitais
da cidade, 20 marinheiros do navio Almirante Barroso, e a tripulação
do cruzador Tiradentes teve severas baixas, a maior parte atendida por
Alfredo da Matta. Na Santa Casa de Manaus os doentes de menos posGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ses adquiriam a doença com rapidez, pelas inadequadas e monótonas
dietas. Ainda não se firmara a idéia de que o beribéri era uma doença
carencial, por deficiência de vitamina B1, em decorrência de uma dieta
inadequada, sem alimentos frescos.

Lepra
A propagação da lepra começara a aumentar de modo surpreendente
no Amazonas. O seu diagnóstico colocava toda a família contra o médico, que passava a recorrer aos charlatães e às panacéias, esquecendo os
aconselhamentos de higiene e facilitando a sua propagação.
Em 1902, Da Matta insistia no isolamento dos casos e na possibilidade do seu aumento. A 24 de fevereiro de 1908, a Repartição Sanitária
Estadual, sob as suas ordens, criara uma colônia de leprosos, na área
do Umirisal, sob a iniciativa e cuidados do médico Miranda Leão, que
mais tarde contrairia a doença. Ali, em 1914, já existiam 37 internados,
mas suas portas, por falta de recursos, estavam fechadas a centenas de
outros, que chegavam do interior e dos países limítrofes a procura de
um abrigo.

Tuberculose
A tuberculose também foi uma das principais causas de obituário,
neste período, com uma tendência ao crescimento. Apesar disto Manaus estava em ótima situação com referência a importantes cidades da
Europa e do restante do País

Outras doenças
Entre outras causas de morte estavam incluídas neste período: febre
tifóide, gripe, coqueluche, difteria anquilostomíase, erisipela, cânceres,
hematúria, tétano, meningite, doenças cardíacas, do aparelho respiratório, do aparelho digestivo e uremia.

4. Medicina na grande crise econômica (1911-1930)
Quando o Governo Federal sentiu a falta das divisas em libras e em
dólares, provenientes das exportações de borracha, e igualmente da
queda dos impostos arrecadados na Amazônia, que alimentavam o desenvolvimento das outras regiões brasileiras, pela perda do mercado da
borracha, para o Oriente. Quando os Governos Estaduais do Amazonas
e Pará, cobradores de impostos, que chegavam a 25% sobre o valor dos
produtos extrativos, para obras suntuosas e corrupções de todos os ti66
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pos, tiveram suas arrecadações também drasticamente reduzidas, já era
muito tarde. Eles compreenderam então os excessos praticados, com
as suas cômodas situações de associados sem riscos de uma produção
difícil e da qual não participavam, mas por eles absurdamente taxada,
oriunda de um trabalho cheio de incertezas e executado por populações
paupérrimas, em um ambiente sem qualquer conforto e sujeito a todo
tipo de intercorrências.
O País durante mais de quarenta anos tivera o seu progresso sustentado pelas suas longínquas colônias da Amazônia, talvez sem o saber,
onde o único investimento de vulto que ali fizera resumira-se à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Foi então que esta terrível
realidade desabou sobre as autoridades brasileiras atônitas, a partir de
1912, com conseqüências desastrosas para o Brasil, desestabilizando as
instituições até o advento do Estado Novo.
Na realidade o ciclo da borracha resultara de uma guerra com milhares de mortos, que se computados a dois contos de réis por pessoa
perdida, conforme o relatório de 1914 do deputado Eloy de Souza, ultrapassariam, em muito, todo o valor da borracha exportada de 1877 a
1913; e o quadro sanitário da região continuava incontrolável.
Na construção da Madeira-Mamoré Railway, no período de 1907 a
1912, foram registradas 30.430 internações, no hospital de Candelária.
A mortalidade infantil assumira proporções tão fantásticas, em Santo
Antonio do Madeira, que ali não existiam pessoas naturais do lugar,
pois todas morriam ainda crianças. A pneumonia eliminava 57,7% dos
operários da estrada, na época das chuvas. O impaludismo, na sua forma mais grave, a febre hemoglobinúrica, além de outras, dava a impressão de que o parasita da malária adquirira resistência ao quinino.
Isto sem falar das feridas bravas, das epidemias de varíola, da lepra, do
beribéri e das epidemias de disenterias.
São Felipe, hoje Eirunepé, localidade do Amazonas, no rio Juruá,
com 900 habitantes, durante a voragem de uma epidemia de malária,
no primeiro semestre de 1911, perdera 400 deles. Canutama, no rio Purus, que possuíra 350 habitantes, em 1905, estava resumida a 173, após
quatro anos de sucessivas pandemias de malária; idêntico quadro ocorria no Acre, no Abunã, em Xapuri, em suma, em todos os rios.
Maiores cuidados tinham os ingleses com os trabalhadores do Oriente,
do que os brasileiros, com a população da Amazônia. No Ceilão, além
dos hospitais distritais, nas sedes das plantações, existiam farmácias, médicos e enfermarias. Os Estados Unidos haviam libertado Cuba da febre
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amarela, as Filipinas, da peste e do cólera, e, no Panamá, baixaram a
mortalidade de 51,3 por 1000, em 1906, para 10,98, por 1000, em 1910.
Enquanto isto, o seringueiro brasileiro vivia sob a mais rigorosa
servidão. Os Estados do Nordeste para se livrarem da pressão social,
davam apoio a um recrutamento eivado das falsas promessas de um
trabalho sem submissão, logo onerado com os débitos da viagem e os
do consolo da família, que ficava. E assim, centenas de milhares viajaram para a Amazônia, nas terceiras classes, amontoados nos porões
dos navios, sem qualquer conforto, com um regime alimentar escasso e
nocivo, morrendo muitos no percurso. Quando chegavam aos seringais
recebiam os gêneros e os utensílios necessários à safra, aumentando
ainda mais as suas dívidas, ficando por elas presos ao emprego.
Ao mesmo tempo, a lucratividade para o seringalista, não estava na
produção de borracha, mas na comercialização dos gêneros vendidos
aos seringueiros, o que lhes garantia algum lucro e a possibilidade de
continuar em um negócio quase impossível, nesses anos de crise e de
preços cada vez mais baixos. A miséria iria também atingi-los, mais
cedo ou mais tarde.
Os aviadores de Manaus eram acusados de explorar os seringalistas,
por cobrarem preços exorbitantes para os gêneros e pagarem baixos
preços, pela borracha remetida, porém eles funcionavam como verdadeiras casas bancárias, financiando os seringais com um ano de prazo e
tinham mais de 500.000 contos de contas insaldáveis, as dos produtores
falidos. Também se queixavam dos exportadores, que compravam a
borracha classificada e sem qualquer risco de produção, sendo os únicos que realmente lucravam com o sistema, ao venderem o produto nas
bolsas de Londres e de Nova Iorque.
Os exportadores, por volta de 1912, estavam em pânico e repassando
os seus negócios, pois os baixos preços da borracha da Malásia e da Indonésia prognosticavam um futuro pouco promissor para a Amazônia. E de
fato, em 1913, milhares de pessoas abandonaram Manaus, que possuía
mais de duas mil e quinhentas casas desocupadas, somente no centro.
Apesar de ter arrecadado mais de 650.000 contos, na região, em vinte e três anos, o Governo Federal só fizera um único benefício direto a
ela: a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e assim mesmo
por obrigação de um tratado internacional. Apesar disso foram as arrecadações arrancadas na base dos pobres seringueiros amazônicos que
financiaram a construção de estradas e portos, a imigração e os preços
do café, para o restante do país, quando o Brasil resolveu concentrar os
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seus investimentos no triângulo Rio-Belo Horizonte-São Paulo. Além de
alugar a Amazônia como Colônia Econômica Inglesa, constituindo-se
ela na maior leoa do Império Britânico.
Dentro deste quadro, quando escrevíamos o nosso livro A Grande
Crise, descobrimos o relatório do médico Figueiredo Rodrigues, inspetor de saúde do Porto de Manaus, datado de 1º de fevereiro de 1916,
denominado A Saúde Pública no Amazonas, com dados interessantes
sobre a Nosologia deste período, quando a cidade possuía apenas dois
hospitais, trinta e três médicos e quinze farmácias. Nele se destaca o
registro das seguintes doenças neste período de crise:

Malária
Esta doença atingia os subúrbios e o centro da cidade. No interior,
dizimava as populações das cidades e das principais povoações. O
relatório preconizava que todos os barcos, para o interior, deveriam ter
folhetos sobre a doença e levar quinino, na sua ambulância de emergência. Este era o único medicamento disponível para o tratamento da
doença, e para termos a ideia do seu uso e abuso, na construção da
Madeira-Mamoré teriam sido gastos, entre 1908 e 1911, dois milhões
de gramas de quinino, para as 5000 pessoas trabalhando nas linhas.
Osvaldo Cruz recomendou, e foi atendido, doses diárias obrigatórias de
quinino a TODOS os trabalhadores da Madeira-Mamoré.

Febre amarela
Os estrangeiros que aportavam a Manaus, trazidos pelos navios da
Booth Line ou da Hamburg Amerika Linie, aproximavam-se do porto
com medo e ansiedade, por estarem arriscando suas vidas, na metrópole da febre amarela e da malária, uma viagem temerária. De 1905 a
1913, mais de 1386 pessoas faleceram de febre amarela em Manaus, o
que dá uma média de 173 óbitos anuais, sem aqui estarem incluídos os
casos de marcha rápida, às vezes rotulados de acesso pernicioso.
Ao ministro Rivadávia Corrêa deveu-se a providência do envio de
uma Comissão para extinguir a febre amarela em Manaus, chefiada
pelo Doutor Teófilo Torres, que após um trabalho, entre 2 de agosto e
22 de dezembro de 1913, declarou extinto o flagelo, não ocorrendo mais
casos, desde então.

Beribéri
Em 1910 o beribéri ainda era uma das moléstias que mais produziam
vítimas no Amazonas. Já se tinha a idéia de que a doença estava ligada
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a um fator nutricional, chamada de vitamina do beribéri, tendo desaparecido da Marinha Japonesa e das tropas filipinas, pela simples mudança de alimentos. Assim o relatório Teófilo Torres citava que, nos últimos
vinte anos, ela havia feito mais de 30.000 mortos, na Malásia; 3340, nas
Filipinas, em 1910, e mais de 200.000 anualmente, na China. Já se sabia
ser ela uma doença evitável, causada pela deficiência de substâncias,
em alimentações monótonas baseadas em apenas um produto: arroz,
milho ou farinha de mandioca. A Comissary da Madeira-Mamoré não
vendia arroz, porque acreditava ser ele um dos causadores do beribéri.
No Amazonas do tempo da borracha, pela falta de agricultura, tudo
se importava: o feijão vinha do Sul e de Portugal, torrado para evitar
o gorgulho; o arroz, da Índia; a farinha suruí, do Rio; e o milho, do
Rio Grande do Sul, Argentina e Estados Unidos. Contudo, a Amazônia
permaneceu durante esse período exportando peixe-seco para o Pará.
Por ser proibida a agricultura de subsistência nos seringais, muitos
seringueiros adquiriam o beribéri, já que tinham como único alimento
a jacuúba e o chibé, ambos mistura de farinha com água; também pelo
consumo excessivo de bebidas alcoólicas, além da falta de alimentos
frescos, agravada pela importação de outros já alterados pela manipulação. A crise paradoxalmente melhorou a situação, com a população
plantando roças e podendo dedicar-se à criação, o que se refletiu na
queda do obituário pela doença.

Gripe espanhola
Ainda não terminara a Grande Guerra e um novo flagelo fustigava a
humanidade: a terrível pandemia de influenza, denominada de gripe
espanhola, que se espalhou por todos os continentes, fazendo milhões
de vítimas. Em novembro de 1918 aterrorizara o Rio de Janeiro, com o
seu cortejo de vinte mil óbitos; o número de pessoas acometidas, em
todo o País, subia aos milhões, atingindo as nossas principais cidades.
A doença aparecera em março de 1918, na Espanha, daí o seu nome,
e alcançara o território brasileiro, a partir de Dakar, na África, onde estava estacionada a esquadra brasileira destinada a participar da Primeira Guerra Mundial; em 6 de setembro, apareceram os primeiros casos
entre os expedicionários, chegando a atingir 95% do efetivo, com um
total de 156 mortos.
A Diretoria Geral de Saúde do Rio de Janeiro expedira instruções ao
Inspetor de Saúde do Porto de Belém recomendando o máximo de cuidados quanto à pandemia, por ser altamente contagiosa; ela acometia o
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sistema nervoso central e não existiam medidas de profilaxia eficazes,
exceto a de não se permitir aglomerações. Recomendava-se a rigorosa
assepsia da boca e das vias aéreas, os sais de quinino, e até a vacinação
antivariólica. A Diretoria Geral acreditava que seria uma doença benigna.
Os médicos aconselhavam o uso do Allium sativum (alho), nas formas benignas, na dose de uma gota em uma colher com água e as
infusões de eucalipto e, nos casos malignos as pastilhas de arsênico,
antimônio, tártaro emético, digitais e cânfora.
Como preventivo usava-se o alho duas vezes ao dia, ou pastilhas de
arsênico, uma em cada refeição. A cânfora estava mais indicada nos
casos de lassidão. Apesar de inócua, senão altamente tóxica para os pacientes, esta era a terapia então existente. A população muito sabiamente optava pelo limão, que atingiu fabulosos preços, chegando, no Rio e
em Recife, a custar 5$000 a unidade. Os doentes graves evoluíam com
febre, catarro das vias aéreas superiores, forte dor frontal, dores musculares, lassidão, agitação, sufocação, esfriamento das extremidades e
morte, sem qualquer remédio capaz de aliviar este cortejo de sintomas.
As populações carentes e desnutridas foram as mais acometidas,
mostrando que a queda da resistência geral, decorrente do déficit alimentar do final da guerra, e no caso de Manaus, da crise econômica
da borracha, eram fatos importantes na patogenia. Aqui as áreas mais
afetadas foram as correspondentes aos bairros periféricos e às colônias
existentes nas estradas, onde habitavam as camadas sociais de mais
baixa renda, embora o centro tenha sido bastante atingido, pela sua
maior densidade demográfica. Em Manaus a pandemia iniciou-se em
setembro de 1918, com casos dispersos. As escolas foram fechadas, os
jogos e as diversões suspensas, bem como todas as aglomerações.
Constituiu-se o Comitê de Salvação Pública, com o encargo de alimentar os necessitados. Assim, gêneros foram distribuídos de 20 de novembro a 1º de dezembro, por dezessete postos espalhados pela cidade, dirigidos por oficiais do Exército, da Polícia Militar e do Tiro 10, e durante o
mês de dezembro, quando já se encontrava em declínio, pelos postos da
Associação dos Empregados do Comércio. A Cruz Vermelha contribuiu
com dezesseis contos e a Associação Comercial levantou quase sessenta
contos, entre os seus associados, além das doações da União Acadêmica,
da Associação dos Empregados do Comércio e da Associação Comercial
dos Retalhistas, para minorar a situação dos doentes.
Nos quatro meses de duração deste estado de emergência, foram registrados mais de 2.000 óbitos no centro da cidade; este número podeGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

71

ria ter alcançado a casa dos 6.000 se computados os da periferia e das
vizinhanças da cidade, pois a certa altura perdera-se o controle do total
de vítimas, recolhidas por caminhões e enterradas em valas comuns.
O bairro da Cachoeirinha despovoou-se, com grandes trechos de casas
desabitadas e famílias inteiras dizimadas.
Nas estradas, os mortos eram localizados pelos bandos de urubus. As
ruas ficaram vazias, com as pessoas recolhidas em casa, com medo do
contágio, e apenas circulavam os veículos, com militares recrutados à
força, transportando a sua carga macabra. Felizmente a partir de janeiro de 1919 os casos foram se tornando mais raros até desaparecerem,
deixando, no seu rastro de cinco a dez por cento de mortos, na população da combalida cidade de Manaus.
Na longínqua cidade de Sena Madureira, no Departamento do Alto
Purus, a gripe também se fez presente. Ali foram tomadas, pelas autoridades locais, as seguintes providências, a partir de novembro de 1918:
a visita médica de todas as embarcações vindas de portos infectados e o
seu controle diário; a suspensão das aulas e o isolamento dos doentes,
que aparecessem, no Hospital da Caridade, em enfermaria própria.
A doença chegou, a 25 de novembro de 1918, pelo vapor Óbidos, da
Amazon River, trazendo seis passageiros de primeira classe e cinco, de
terceira, dos quais sete estavam acometidos pela influenza espanhola
benigna, todos isolados no hospital da Caridade. As malas postais receberam rigorosa desinfecção, antes de serem recebidas pelo Correio. Em
dezembro, as notícias eram alarmantes. Em Rio Branco existiam mais
de 300 casos e, em Manaus, a enfermidade fizera milhares de vítimas,
embora já estivesse em declínio.
A doença desapareceu de Sena Madureira nos meses de janeiro e fevereiro de 1919, voltando a recrudescer em março, quando 34 doentes
internaram-se, nos primeiros dias, sob os cuidados do doutor Victoriano
Freire e Rodrigo de Araújo Jorge. O mal grassava na estrada do Acre, para
onde foram remetidos medicamentos.
Até 20 de março mais de
60% da população fora acometida pela espanhola. O Hospital estava preparado para o atendimento dos doentes mais graves, e para lá a Intendência mandou leite, maizena, chá, pão, galinhas, açúcar, redes e cobertores
e o Departamento supriu-os com os medicamentos disponíveis.
A Gazeta do Purus, jornal local, assim descreveu a situação: “era desolador e trágico o quadro que oferecia a cidade, acossada duplamente
pela fatalidade do destino. Aqui e ali se viam passar macas conduzindo
enfermos para o hospital. Todas as ruas se achavam desertas, mesmo as
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do bairro comercial, sendo intensa a chuva, que de momentos a momentos caía, contribuindo consideravelmente para piorar o estado sanitário”.
O número de doentes foi tão grande, que foi ocupado um prédio à
Praça Cearense, para servir de enfermaria de emergência. Organizou-se
uma turma de trabalhadores para o transporte de doentes e dos cadáveres, chefiada pelo inspetor de quarteirão José Rebouças. A epidemia
permaneceu no ápice por vinte dias, nos fins de março e início de abril.
Só em março o número de óbitos atingiu o total de 70 e o de doentes a
mais de 2028 pessoas.
Também o Javari foi alcançado pela gripe. Ali a crise da borracha fora
terrível, a população estava abandonando todo o vale, deixando-o para
ser reocupado pelos índios vindos do Peru, após sucessivas guerras de
limpeza étnica. No ano de 1918, estava o meu bisavô João Facundo de
Menezes, na progressista cidade de Remate de Males, que ajudara a
fundar, refazendo-se de um derrame cerebral, quando foi contaminado
e, não resistindo à doença, veio a falecer, sendo nela enterrado. Em
1919, a doença desapareceu do Amazonas, deixando em todos o pavor
da sua repetição e, em cada família, a saudade de um ente querido.

Hanseníase: um assunto à parte
As autoridades sanitárias do Amazonas das últimas décadas do século XIX e dos primeiros vinte anos do século XX cansaram-se de anotar,
em seus relatórios, sobre a expansão explosiva da doença, em todo
o Amazonas, particularmente entre os habitantes dos rios Solimões,
Juruá e Purus, e os de Manaus, sendo este o local para onde vinham
os doentes de todo o interior, na busca de tratamento, o que dava para
prognosticar uma verdadeira pandemia nos anos futuros. Os doentes
eram então tratados nos isolamentos que existiram em torno da capital,
onde se misturavam com os portadores de moléstias epidêmicas, como
a varíola, morrendo mais rapidamente.
Em 1920, grande parte deles estava concentrada no isolamento do
Umirisal, em um terreno situado próximo ao bombeamento de águas da
cidade, hoje ocupado pela empresa Compensa o que causava desconfiança em todos, por uma possível contaminação do líquido fornecido à
população, o que de fato não ocorria. O Umirisal crescera em demasia,
tendo, em 1923, mais de cinqüenta hansenianos, habitando casas de
palha e barracões de madeira, sem qualquer conforto, e um ambulatório, onde atendiam os médicos Alfredo da Matta e Antonio Ayres de
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Almeida Freitas. A hanseníase iniciava a sua escalada, na Amazônia,
que praticamente dela ficara indene durante a época colonial.
A miséria dos doentes era tanta, que comovera a população de Manaus, organizando-se uma subscrição popular, destinada a levantar
fundos para a recuperação da antiga hospedaria de emigrantes de Paricatuba, o que foi conseguido, em 1924, quando o doutor Samuel Uchoa
dirigia a Comissão de Profilaxia.
Naquele local trabalhou-se durante os anos de 1925 e 1926, e as instalações ficaram perfeitas, após algumas reformas; ela comportava um
gigantesco prédio construído por volta de 1900; a igreja; a usina de luz;
as casas residenciais para funcionários e doentes; o necrotério; a bomba
de água e a escadaria do porto, além da bela paisagem do rio Negro, em
um de seus lugares mais estreitos. O Amazonas estava preparado para
seguir a política de Belisário Pena, a do isolamento dos doentes em hospitais-colônias, face à explosão da lepra, em todo o País, controlando
deste modo a sua maior disseminação.
Naquela época a administração amazonense estava entusiasmada
com a possibilidade da introdução de grandes levas de imigrantes japoneses e poloneses e o governador Efigênio Sales foi visitar o hospital de
Paricatuba, em maio de 1926, acompanhado pelo embaixador japonês
e de outras autoridades, que encantados com aquilo que seria a Colônia
Belisário Pena, resolveram transformá-la em uma hospedaria dos imigrantes e que nunca chegou a operar. E assim a transferência foi protelada, somente ocorrendo em 1930, quando deixou de existir o Umirisal,
sendo seus doentes levados para Paricatuba. Ali a colônia ficaria ativa,
por uns 40 anos.
Apesar da existência de dois leprosários no Amazonas, com a inauguração da Colônia Antonio Aleixo, o número de doentes continuou a
crescer, face à expansão prevista pelos médicos, anteriormente citada.
Em 1968, quando dirigia o então Serviço Estadual de Lepra, realizei
um levantamento da situação da doença, no Amazonas, examinando
as mais de sete mil fichas de doentes cadastrados, elaboradas durante
trinta anos, desde 1938. Este cadastro nos dava, por amostragem, uma
idéia geral e verdadeira da distribuição dos doentes, em todo o Estado
do Amazonas, e poderia servir de apoio à uma teoria da disseminação
da lepra na Amazônia, por mim apresentada naquele mesmo ano.
As regiões mais atingidas correspondiam às da produção extrativa de
borracha. As do Médio-Amazonas e do Rio Negro tinham prevalências
bem mais baixas, pois estavam fora da área de maior extração do látex,
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e Manaus, como centro de atração para tratamento, funcionava como
uma região anômala, concentradora de doentes. Essa distribuição associada às áreas de produção de borracha levou-nos a pensar na possibilidade da influência da emigração nordestina e outras, na disseminação
da hanseníase, na Amazônia.
Sem dúvidas, sendo uma doença do Velho Mundo, vem sendo ali
relatada desde a mais remota antiguidade, principalmente na área do
Fértil Crescente. Durante toda a Idade Média tornou-se um flagelo, na
Europa, com grandes concentrações de doentes, que foram gradativamente desaparecendo, deportados para as colônias, com o confinamento nas gafarias e pela melhoria geral das condições econômicas
e sociais, decorrentes da exploração dos territórios ultramarinos. Em
Portugal a falta de doentes levou ao fechamento, ainda no século XVII,
de centenas de gafarias.
O Alto Amazonas, até o advento do ciclo da borracha, sempre fora
uma região esparsamente habitada por uma população pobre de origem
indígena, por alguns mamelucos, uns poucos brancos descendentes de
soldados e administradores coloniais, e poucos negros, mulatos e cafuzos; pois os seus habitantes não possuíam recursos para adquirir escravos, ao contrário do que ocorria, no Pará.
A população vivia em sítios e pequenas povoações ao longo dos rios
Negro, Amazonas e Solimões. Os contatos com o mundo exterior eram
realizados por Belém, através de barcos à vela de até 30 toneladas, que
levavam em média uma centena de dias, no trajeto entre aquela cidade
e Manaus, subindo o Amazonas. Internamente, a partir de Manaus,
todo o transporte se efetivava por canoas de até 5 toneladas, movidas
a remo, levando equipagens de índios semiescravos ou de prisioneiros,
condenados às penas de galés, pelos mais simples delitos, alimentados
com farinha, piraém (peixe seco salgado), cachaça e ipadú.
A partir da segunda metade do século XIX, a navegação a vapor, além
de ser mais rápida, possibilitou o transporte de maiores quantidades
de carga do que a dos pequenos navios à vela, reduzindo para apenas
sete dias a distância entre Belém e Manaus. Isso facilitou a exploração
e a anexação ao mercado internacional dos extensos seringais, grandes
concentrações de seringueiras produtoras de borracha, localizados em
rios desconhecidos, como o Purus, o Juruá, o Javari e o Aquiri, mas
povoados por milhares de índios.
As necessidades crescentes do mercado mundial, sempre precisando
de maiores quantidades de borracha, indispensável às novas descoberGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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tas e utilizações, que iam acontecendo, ano após ano, mostravam que
a escassa população do Amazonas seria insuficiente para atender aos
reclamos do mercado. Vários fatores ajudaram a suprir esta situação,
entre eles as sucessivas secas que se desencadearam no Nordeste Brasileiro, no final do século XIX, e a existência de mão de obra ociosa,
naquela região, gerando uma grave pressão social, ciclicamente resolvida pelos governantes nordestinos, com a remessa dos indesejáveis
retirantes pobres, para a Amazônia. Parei aqui
Dessa forma, com a Amazônia recebendo centenas de milhares de
nordestinos carentes, resolvia-se o problema social do Nordeste e repovoavam-se os novos rios da borracha com essa gente, depois da quase
extinção das populações indígenas. Conquistava-se o Aquiri (Acre) e
com essa mão de obra barata, aumentava-se a produção da borracha,
tão necessária aos fios elétricos e de telefones, aos pneus de automóveis e de bicicletas e às câmaras das bolas, que tornaram possíveis os
esportes de massa.
Por outro lado, entregava-se mais de 30.000 pessoas para morrerem
anualmente, na extração do látex, logo substituídas por outras, enquanto o ciclo da borracha teve condições econômicas para tal. Junto com
esses nossos antepassados estavam centenas de portadores do mal de
Hansen, em uma migração forçada ou espontânea, pois talvez jamais
possamos defini-la, mas sempre lembramos a primeira possibilidade,
pelas ocorrências da Guiana Francesa, transformada em leprosário da
França, com as prevalências chegando até 48 doentes, por mil habitantes. Nessas estatísticas do Serviço de Lepra referentes a Manaus, hoje
talvez destruídas, estavam as provas dessa ocorrência.
Ali, até 1968, estavam fichados 3001 doentes, dos quais 495 nordestinos, perfazendo 16,5% do total, comprovando a alta percentagem da
hanseníase entre os emigrantes. Ao projetarmos este valor sobre o total aleatório de 100.000 nordestinos que entraram no Amazonas, entre
1860 e 1945, encontramos uma prevalência de 4,95 doentes, por cada
1000 emigrantes, valor que aumentaria ainda mais se a ele acrescentássemos os doentes dos outros municípios, ainda vivos e as centenas,
talvez milhares, dos que aqui morreram, nesse século de emigração.
Este trabalho foi divulgado no Nordeste por estudantes da Faculdade
de Medicina do Amazonas, que transmitiram a possibilidade da existência de grande número de doentes na região nordestina. Hoje passados quase 50 anos da divulgação deste trabalho, a descoberta de novos
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casos, no Nordeste, tem sido espantosa e os números da prevalência
totalmente alterados.
Apesar dessa evidência numérica, muitos continuaram a pensar
no contágio da doença, sendo alegados fatores climáticos e alimentares; esquecidos de que a transmissão está na dependência direta da
existência da bactéria, A primitiva população indígena da Amazônia
estava isenta de lepra e, em toda a época colonial, foram registrados
apenas os casos de dois militares portugueses, um deles transferido de
Tefé para o Hospital Militar de Barcelos. Além do mais a transmissão
independe do clima e da alimentação, pois a doença atinge populações de hábitos totalmente diferentes, em todos os pontos da Terra, da
Noruega à Polinésia.
A presença de lepra entre os emigrantes nordestinos explicaria a
alta prevalência no Acre, a maior do País, à época, além das situadas às margens dos rios Juruá, Purus, Solimões e região Bragantina,
todas elas em área de recolonização nordestina e onde os índios foram eliminados. Essa terrível doença se alastrou na região devido às
correntes migratórias oriundas do Nordeste e lançadas na Amazônia
para produzir borracha, mas relegadas à miséria, às más condições de
higiene; portanto submetidas às condições ideais para a manutenção
e o progresso desse mal.
A condição essencial para livrarmos uma população da hanseníase,
estava relacionada, em 1968, com a elevação do seu padrão econômico-cultural. Naquele ano, dos 2395 doentes de Manaus, 2266 ou
94,6% eram analfabetos ou de instrução primária, o que demonstrava
esta realidade. Hoje sabemos que existem medicamentos altamente
eficazes e que a sua eliminação passou a ser uma questão de decisão
política continuada.
Os números de 1968 não mais assombram, eles caíram milagrosamente e cumpre às administrações sanitárias atuais e futuras dedicarem
a sua atenção ao controle dos novos casos e ao tratamento dos doentes
antigos, o que já não é problema, pois os medicamentos atuais realmente curam. Naquele ano, o Estado do Amazonas tinha uma prevalência
média de 5,8 doentes por 1000 habitantes; trinta e três anos depois esses números caíram para apenas 0,75 doentes por 1000, o que representaria um grande avanço, necessitando de consolidação, pois a estrutura
colonial da Amazônia persiste, impedindo que a sua população obtenha
níveis adequados de civilização.
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5. A Medicina dos tempos atuais e Conclusões
As populações da Amazônia, antes da colonização pelo negro e pelo
branco, eram atingidas por bem poucas doenças autóctones, entre as
quais leishmaniose, necatorose, purupuru, bouba, ptiríase, tíneas e
algumas micoses sistêmicas, na sua maior parte sem gravidade, sem
surtos epidêmicos e apenas em casos isolados. A disseminação do puru-puru envolvia rituais de mútua flagelação, ajudando a disseminação
desta trepanomatose. Algumas dessas doenças, com a chegada dos novos povoadores e seus métodos de ocupação, tornaram-se epidêmicas,
como a leishmaniose, pelas derrubadas; a necatorose, pela disseminação dos ovos do helminto, devido ao mau destino dos dejetos.
As doenças do Velho Mundo, pela falta de resistência imunológica das
populações nativas, funcionaram como os agentes de uma guerra biológica moderna, matando milhões de indígenas, pelo contágio rápido, em
gigantescas epidemias, algumas artificialmente produzidas, como as de
varíola, com a roupa de doentes distribuídas entre os índios. E assim as
doenças importadas ajudaram a despovoar as Américas, com a mesma
intensidade da pólvora, da fome e do escravismo.
Embora muitos problemas do passado ainda persistam, ou voltem a
trazer preocupações, como a tuberculose e as hepatites, novas doenças
e situações afligem as populações amazonenses; dentre essas se destacam as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, embora o
seu tratamento e profilaxia tenham controlado a epidemia que se delineava para o Brasil. O perigo das arboviroses, tão temido por ocasião
do Simpósio sobre a Biota Amazônica, realizado em Belém de 6 a 11 de
junho de 1966, não se concretizou, e elas ficaram restritas a uns poucos
casos isolados.
Também é comum nos tempos modernos as doenças hereditárias ou
degenerativas pela idade, face ao aumento da vida média da população,
que subiu em Manaus de 35 anos, em 1954, para 69 anos, em 2000;
dentre essas figuram as doenças cardíacas, renais, pulmonares, cânceres, diabetes, hipertensões acidentes de trabalho e automobilísticos,
além de várias outras.
A falta de redes de esgotos e de usinas de tratamento, em todas as
cidades da Amazônia, está levando à poluição dos rios e isso manterá
altos índices de infecções, verminoses e hepatites; a população vive
misturada em um ambiente poluído por urina e liquido fecal que escorre pelas ruas e banha os veículos e os transeuntes. Combate-se o con78
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sumo de água, em Manaus, com taxas elevadas, quando a água poderia
chegar às casas através de aquedutos, a preços mais baixos.
A medicina amazonense teve grandes avanços nestes três séculos de
atividade, mas as novas gerações, que estão sendo formadas em nossas
escolas, necessitam reassumir a verdadeira posição da classe médica, não
deixando a medicina ser dirigida pelos leigos, pelos mordomos do palácio; ela precisa voltar a empunhar o facho do futuro, na definição de alguns dos problemas cruciais citados acima. Não podemos continuar com
uma medicina sem diretrizes e comando especializado, manipulada por
políticos, dirigida por leigos e de finalidade eleitoral, para a manutenção
de poder; nem utilizar-se dela para o enriquecimento ilícito.
GERALDO MENDES DOS SANTOS

Introdução
À primeira vista, o desenvolvimento científico ou socioeconômico
parece ocorrer através de ciclos bem definidos, como se fosse uma sucessão linear de acontecimentos isolados. No entanto, observando em
detalhes e em conjunto, tal processo é contínuo, sendo que geralmente
um ciclo se conecta ou mesmo interpenetra em outro. Ou seja, ao invés
de saltos, os ciclos formam uma continuidade ao longo do tempo.
O desenvolvimento da Medicina é um caso típico desse processo,
pois produtos e procedimentos utilizados largamente em séculos passados e que pareciam totalmente ultrapassados, continuam ocorrendo
no presente, mesmo que em escala pequena. Um exemplo disso é o
tratamento homeopático, o uso de quinino e mais particularmente o
“chazinho-da-vovó” que continua acalmando nervos e retirando dores
a preços módicos ou gratuitamente e sem efeitos colaterais nocivos;
algo nada condizente com o monopólio da indústria farmacêutica nem
com a arrogância e presunção de muitos médicos a ela vinculados.
Diferentemente do palestrante que narrou o desenvolvimento da medicina através de ciclos cronológicos e econômicos, tomo a liberdade de
tratar do mesmo assunto, tomando como base as políticas públicas adotadas para a região. Evidentemente, essas políticas também sucedem
umas às outras sem rupturas definitivas e não raro se mesclam ou se
complementam no decorrer do tempo. Exemplo disso são os programas
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de medicina curativa que surgem e ressurgem com nomes e siglas diferentes, mas cujos objetivos, justificativas e procedimentos são quase
sempre os mesmos.
As políticas públicas de saúde traçadas ou amealhadas para a Amazônia são muitas, complexas, complementares e às vezes até repetitivas, mas em linhas gerais, elas estão atreladas aos grandes programas
governamentais para o setor da economia e da produtividade e que acabam repercutindo diretamente na saúda da população. Assim sendo,
tais políticas sofrem muitas variações ao longo do tempo; se comportam como “ondas” que sobem (fase de implantação dos programas) ou
descem (fase de desativação ou abandono dos programas).
Traço a seguir um breve histórico das principais instituições e dos
grandes programas de saúde que foram criados no Brasil e tiveram atuação direta ou indireta sobre a Amazônia. Ao final, faço uma análise rápida da situação da saúde e sua vinculação com a educação e a cultura,
reforçando que a saúde é um dever do Estado, mas responsabilidade de
todos os cidadãos, a começar pelos cuidados com o ambiente em que
vivem e atuam.

Instituições e Programas
Em termos de pesquisa nas áreas da biologia, biomedicina e biotecnologia e especialmente no combate às doenças tropicais, duas instituições que tiveram e continuam tendo destacada importância no setor
médico brasileiro são o Instituto Butantã e o Instituto Oswaldo Cruz.
O Instituto Butantã (ou Butantan) surgiu no final do século XIX, como
pequeno laboratório numa zona rural, na periferia de São Paulo e tendo
como diretor o eminente médico e pesquisador Adolfo Lutz; iniciou as
atividades com a missão de combater o surto da peste bubônica que se
alastrava na baixada santista, a partir do porto de Santos. Depois, ampliou-se e diversificou suas pesquisas, tornando-se um dos principais
centros mundiais na produção de vacinas e soros antiofídicos.
O Instituto Oswaldo Cruz surgiu a partir do Instituto Soroterápico
Federal, criado no começo do século XX com o objetivo de fabricar vacinas e soros contra a peste; em 1907, passou a denominar-se Instituto de
Patologia Experimental de Manguinhos, uma referência ao bairro carioca onde fica sua sede; em 1918 passou a chamar-se Instituto Oswaldo
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Cruz em homenagem ao eminente sanitarista Oswaldo Cruz; finalmente, em 1970, tornou-se Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Um dos programas mais expressivos e longevos na Amazônia foi o
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), fruto da cooperação entre
o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos; seu objetivo era
combater malária, febre-amarela, leishmaniose, raiva, tuberculose e outras doenças que matavam muita gente no período em que ela estava
sendo palco de produção de borracha para atender ao grande mercado
promovido pelas duas Grandes Guerras, a primeira entre 1914 a 1918 e
a segunda entre 1939 a 1945.
Além do combate direto a essas doenças endêmicas, o SESP teve uma
atuação destacada na pesquisa, saneamento ambiental, profilaxia e assistência médica e sanitária. Além disso, também teve uma atuação vigorosa no treinamento de médicos, enfermeiros, engenheiros sanitaristas e
outros técnicos que trabalhavam na saúde pública. Através desse Serviço
Especial foram montados equipamentos modernos e unidades de pesquisa; escolas de enfermagem, hospitais, sistemas de tratamento de águas
e esgotos. Também foram instituídos procedimentos, normas e técnicas
bem adequadas à educação sanitária e à promoção geral da saúde.
Curiosamente, ao mesmo tempo em que o governo estabelecia estratégias para atrair mais gente para a região amazônica, visando atender
ao mercado internacional da borracha, também aumentavam os índices
de doenças e novos programas de saúde se faziam necessários. Acrescente-se a isso, o agravo de doenças devido ao deslocamento de populações tradicionais que viviam nas margens dos grandes rios e que foram
atraídas para as margens das rodovias e mais tarde – sobretudo com o
malogro ou término dessas obras - para a periferia das grandes cidades.
As cidades amazônicas não estavam preparadas para receber o contingente de pessoas que abandonavam os seringais; com a sua chegada
houve uma elevada precarização dos serviços de saneamento, transporte coletivo, moradia, educação e saúde. Isso significa que a região
não se beneficiou ou não soube aproveitar os enormes recursos advindos da produção da borracha. Ou seja, a goma foi para os países ricos
e beligerantes deixando em seu rastro algumas construções luxuosas,
mas especialmente muita miséria espalhada pela zona rural e urbana
da Amazônia.
Em termos políticos e administrativos, outro avanço considerável na
área de saúde foi a criação, em 1930, no Governo Vargas, do Ministério
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tério da Educação e Saúde e finalmente, a partir de 1953 a Ministério
da Saúde. Atualmente, estão vinculadas a esse Ministério várias instituições prestigiadas e bem conhecidas do público, como o Instituto
Nacional do Câncer (INCA), a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Direta ou indiretamente, todas essas instituições têm uma grande participação nos planos e programas de saúde
na Amazônia.
Outra iniciativa relevante no combate às endemias foi a criação, em
1956, do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) e que
logo depois passou à condição de Instituto, com o mesmo nome; ele esteve fortemente vinculado às campanhas de combate à bouba, esquistossomose, tracoma, helmintoses, doença de Chagas e outras. Este instituto
também incorporou os programas que eram coordenados pelo Departamento Nacional de Saúde, no combate à malária, febre amarela e peste.
Embora não tenha relação direta com a saúde, deve-se mencionar a
criação, em 1966, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e em 1967 da Zona Franca de Manaus. Essas duas instituições exerceram um relevante papel como agências governamentais
de fomento à pesquisa e apoio ao setor médico; no entanto, as políticas
públicas de saúde não conseguiram dar uma resposta rápida e satisfatória para as mudanças sociais acarretadas por elas. Ou seja, essas
instituições, sobretudo a ZFM estavam voltadas quase unicamente para
os serviços de expansão do parque industrial, comercial e agropecuário
e por isso acabaram deixando pouca contribuição em serviços mais
essenciais, como saúde e educação.
Outro fato de destaque no setor de saúde foi a criação, em 1970, da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) que incorporou o DNERu e a Campanha de Erradicação da Varíola. Nesse mesmo
ano foi instituída uma Fundação para gerenciar o Instituto Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ) e a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).
Em 1983 foi criado o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) que tinha como objetivo reduzir a mortalidade por doenças
transmissíveis. Por meio deles, foram desenvolvidas ações de assistência médica e sanitária, além da implantação de poços artesianos, fossas
higiênicas, postos de saúde e cursos de formação técnica.
Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal e essa apresenta a
saúde como “direito de todos e dever do Estado”. Para implementar esse
ideal foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional
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e dois anos depois foi instituída a Lei nº 8.080/1990, mais conhecida
como Lei Orgânica da Saúde, que tratou da organização e gestão do
referido sistema, além da definição de competências específicas nas
três esferas de governo, bem como da participação complementar dos
serviços privados de assistência à saúde.
Em 2012 foi editada a Lei Complementar nº 141/2012 e que dispõe
sobre os valores mínimos a serem alocados anualmente pela União, Estados e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; além disso,
estabelece os critérios de distribuição dos recursos e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas
de governo.
Segundo o médico e conselheiro da Organização Pan-Americana da
Saúde na área de Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde
Eugênio Vilaça Mendes, o SUS constituiu a maior política de inclusão
social da história do Brasil. Antes dele preponderava um sistema iníquo
que separava os portadores da carteirinha do Inamps, com alguns benefícios públicos de saúde da grande maioria dos cidadãos que eram
abandonados ou atendidos como indigentes.
Para esse analista, o SUS pratica programas que são referência internacional, mesmo dentre países desenvolvidos e dentre esses programas
ele inclui o Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de Controle de HIV/Aids e o Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos; este
último tem a maior produção mundial de transplantes realizados em
sistemas públicos de saúde do mundo.
Conforme Eugênio Vilaça, acima citado, um ano antes da criação do
SUS, os brasileiros com renda de até dois salários mínimos gastavam
em torno de 5,8% de seus rendimentos com saúde, mas esse gasto
praticamente dobrou poucos anos depois. Além disso, há sobreposição unilateral da demanda, ou seja, o pobre não pode ir ao sistema de
plano de saúde dos mais ricos, mas esses vão ao sistema dos pobres,
sobretudo para os procedimentos de alta complexidade, o que acaba
dificultando ainda mais o atendimento desses últimos.
O SUS foi um grande avanço na organização das atividades relativas
à saúde no Brasil, mas não foi capaz de resolver os grandes problemas
enfrentados pela sociedade. Apesar da letra constitucional e dos enormes somas de recursos alocados no sistema de saúde, ainda persistem
muitas carências e iniquidades; as demandas não param de aumentar
e parece não haver estrutura economia no país capaz de proporcionar
um sistema eficiente e eficaz em médio ou mesmo longo prazo. Afinal,
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saúde e economia costumam andar de mãos dadas, se desenvolvem em
conjunto, com influências mútuas.

A situação no Amazonas
A partir da constituição, o Estado do Amazonas passou a adotar o
modelo de Fundações para suas instituições de saúde, na tentativa de
escapar da rígida e lenta burocracia das instituições públicas e dar mais
dinamismo às suas ações.
Tal medida acabou criando instituições locais fortes e de referência
regional, já que atende a pessoas de toda a Amazônia e mesmo fora
dela, como é o caso da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta; Fundação de Hematologia e Hemoterapia
do Amazonas (Hemoam); Fundação Centro de Controle de Oncologia
(Fcecon); Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
e Fundação Hospital Adriano Jorge.
Além de prestar assistência à população, essas instituições desenvolvem
uma intensa atividade de ensino, pesquisa e extensão, incluindo cursos de
pósgraduação em convênio com universidades locais e nacionais.

Considerações finais
A saúde sempre foi um fator de extrema importância socioeconômica, sobretudo na Amazônia, onde há uma enorme prevalência de
doenças endêmicas e fatais, largamente conhecidas como “doenças
tropicais”. Todos os planos governamentais ou mesmo privados que
intentaram explorar essa região, tiveram que investir na prevenção e
tratamento de tais doenças. Não obstante essa medida estratégica, ela
sempre se demonstrou paliativa, porque à medida que os projetos iam
sendo desativados havia o recrudescimento delas.
Além do mais, tal recrudescimento ocorria e continua ocorrendo também em função do ganho de resistência aos medicamentos por parte
dos parasitas conhecidos. Além disso, novos parasitas também continuam aparecendo, sobretudo no grupo dos arbovírus, o que requer
novas formas de prevenção, controle e tratamento. Acrescente-se a isso
o aumento crescente da população amazônica, o que potencializam os
riscos e também os gastos com saúde pública.
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O setor da saúde sofre não somente por esses desafios que são relativamente bem previsíveis e fáceis de resolver, mas sobretudo pela má
gestão e desvios dos recursos financeiros e tecnológicos colocados à sua
disposição. São cada vez mais comuns e grandiosos os crimes de corrupção com o dinheiro destinado à saúde, incluindo o favorecimento,
o superfaturamento e mesmo o roubo. Também é comum a compra de
equipamentos e remédios que não tem a destinação devida e acabam
apodrecendo em depósitos. Ou seja, o Brasil não gasta muito em saúde,
ele gasta muito mal.
Talvez mais importante que tudo, seja o fato de que a maior parte da
população viva em condições sofríveis, sem uma alimentação adequada, sem noção de higiene e submetidas a uma situação de vida sofrível,
com enorme carência de saneamento básico; milhares de famílias vivem literalmente entre o lixo, baratas e ratos. Diante disso, é evidente
que doenças crônicas, como verminose, disenteria e afecções de pele
sejam comuns às pessoas que vivem nesses espaços e que acabam sobrecarregando a saúde pública.
Outro fato grave e que tem fortes influências na saúde da população
é a violência física e psicológica. Milhares de pessoas mortas a tiro, facada e acidentada no trânsito a cada dia; milhares de outras a recorrer
leitos de hospitais e clínicas para reparar lesões advindas de agressões,
quase sempre deixando seqüelas irreparáveis.
De acordo com o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com base no número de mortes violentas dos municípios brasileiros com população acima de 100 mil e de acordo com
o sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o
número de assassinatos cometidos no Brasil gira em torno de 70.000,
um patamar 30 vezes maior do que o da Europa. Isso equivale a cerca
de duzentas pessoas mortas a cada dia; uma verdadeira guerra civil. O
pior é que a grande maioria dos que morrem são jovens entre 15 e 29
anos de idade.
Comparando os dados de violência com alguns indicadores sociais,
como por exemplo, a empregabilidade, a renda per capita e o acesso à
educação, fica evidente que quanto mais altos os indicadores, menores
são as taxas de violência. Assim, não basta combater a violência da
população com a violência do Estado. Isso significa que para reduzir a
violência, é preciso contar com repressão, mas também com um consistente processo de investigação, pesquisa e ações estratégicas, de caráter
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social. Enquanto a primeira é repressiva, servindo para reprimir e castigar (e às vezes embrutecer), essas últimas são preventivas, servindo
para educar, conscientizar, corrigir e ressocializar o criminoso.
Os fatos acima citados parecem configurar um quadro demasiadamente sombrio e pessimista, mas talvez ele esteja mais próximo da realidade do que rotineiramente proclamam os administradores e políticos,
tão acostumados à mentira, à enganação e ao temor de análises sérias e
críticas que parecem fazer disso um ato de governança. Talvez eles não
percebam que esse tipo de procedimento faz tão ou mais males à saúde
do que a maioria dos helmintos e outros parasitas.
Em termos de legislação, programas, projetos e instituições, a saúde
na Amazônia parece ir muito bem. Assim, o que precisa é fazer funcionar de forma eficaz, eficiente e decente e mecanismos já existentes.
Para isso, é fundamental a participação da Educação, da Ciência e da
Cultura; ou seja, da sociedade, como um todo.
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