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As medidas tomadas recentemente pelos Estados para conter a pandemia da COVID-19 

geralmente respeitam os dados científicos concernentes à propagação e à contenção da 

atual pandemia. Com efeito, qualquer profissional em saúde pública sabe o quanto é 

essencial conhecer as causas e os vetores das doenças infecciosas para oferecer à 

população medidas de prevenção eficazes. Para tanto, a educação e a responsabilização 

dos cidadãos associados à informação científica rigorosa do momento constituem 

elementos de maior importância nesta luta. O que nem sempre tem sido o caso.  

 

Nestes dias de pandemia, é útil relembrar como eventos, longínquos ou recentes, mas de 

natureza semelhante, marcaram o imaginário ocidental. A este respeito, a Grande Peste 

que dizimou um terço da população europeia entre 1347 e 1349, deixando uma marca 

profunda e duradora que se manifestou na iconografia, na literatura e em algumas 

expressões populares. De todo modo, as epidemias de peste reapareceram de maneira 

cíclica, em vários lugares do mundo, até o século XX. Quem não conhece expressões 

como “fugir como a peste” ou “cheiro pestilento” ou ainda “miasmas pestilenciais”. De 

resto, até o século XIX, a maioria das doenças epidêmicas é indistintamente denominadas 

“doenças pestilenciais”. Da mesma maneira, uma outra doença, também de grande 

letalidade, a cólera, assolou vários países no século XIX, e oportunizou a expressão 

francesa “avoir une peur bleue” / “ter um pavor azul” em razão do aspecto azulado dos 

cadáveres.   

 

O estudo dos modelos explicativos que prevaleceram da Idade Média até hoje permite  

entender a lógica dos esforços para combater a doença. O primeiro modelo, que domina 

até o século XVII, consiste em atribuir ao castigo divino a causa das epidemias, a partir 

do qual encadeiam-se outras causas secundarias ou “oportunistas”: alinhamento nefasto 
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dos astros, envenenamento dos poços, períodos de seca... Uma tal concepção induz uma 

série de medidas como orações, procissões, invocação de santos protetores, a busca de 

bodes expiatórios – notadamente os judeus – as peregrinações, a saída massiva das 

cidades... No entanto, de modo geral, a atitude dominante diante dessas pragas é a 

resignação, e poucas tentativas são feitas para conter as epidemias. Tudo isso acontece 

em um universo mental bem diferente dos dias de hoje. Essas dificuldades são percebidas 

como inevitáveis e contra os quais nada praticamente pode ser feito. No máximo, durante 

séculos e sem muito sucesso, houve tentativas para minimizá-los. Vamos considerar um 

exemplo de hoje em dia, para ilustrar essa resignação: ninguém pensaria seriamente em 

prevenir ou impedir a formação de um furação, de uma erupção vulcânica, de um tsunami 

ou de um terremoto. Mudar esses eventos naturais muitas vezes causadores de tragédias 

está totalmente fora de nosso alcance.  

 

As coisas começam a mudar a partir do século XVII, e mais ainda no século seguinte, 

quando uma maior racionalização do pensamento deixa para trás a crença em causas 

divinas, e ataca finalmente o fatalismo tradicional. Um novo modelo explicativo das 

doenças infecciosas atribui o seu surgimento a causas naturais: a corrupção do ar podendo 

gerar miasmas mortais. Esta abordagem pelos miasmas (théorie aériste) dá lugar a uma 

série de observações interessantes relativas aos períodos de eclosão e desaparecimento 

das doenças infecciosas, as trajetórias das epidemias, as alterações do clima, que os 

médicos vão sistematizar por meio da redação de topografias médicas. Medidas de 

proteção e contenção das epidemias começam a aparecer: cordão sanitário, isolamento 

dos doentes, navios colocados em quarentena, fumigação de objetos infectados, 

desinfecção com a utilização de produtos variados... Os médicos daquela época 

concordavam, de um modo geral, sobre o fato de que a cólera, apesar de veiculada pela 

água contaminada, “transportava-se nas asas do vento”. Em vários lugares, disparavam-

se salvas de tiros de canhão para modificar o ar ambiente, esperando-se, dessa forma, 

reduzir sua intensidade. A tese sobre os miasmas está particularmente presente nas 

grandes epidemias de cólera e de tifo que assolam a Europa e a América em 1832, 1834, 

1847 e 1849. Ora, mesmo que essa abordagem não permite descobrir as verdadeiras 

causas e vetores das epidemias, ela às vezes se mostrará eficaz. A drenagem dos pântanos 

visava proteger a população contra o “ar ruim” provindo de um meio pútrido responsável 

pela “mal aria”, o paludismo. Assim, se confundia o vetor secundário (o ar) com a causa 
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da doença (parasita veiculado pelo inseto anófele, vetor primário). Onde o habitat do 

inseto foi destruído, o paludismo quase desapareceu.   

 

No século XIX aparece a primeira verdadeira vacina da história (antivariólica) que tem 

sua origem  no método empírico baseado em uma série de observações sobre a inoculação 

da varíola das vacas em humanos, tendo como efeito imuniza-los contra a varíola humana, 

uma doença extremamente mortífera. Porém esse novo procedimento preventivo demora 

a ser implantado e não fez unanimidade até o final do século e além. A ausência de um 

conhecimento das causas reais e dos vetores das doenças infecciosas, e a qualidade muito 

variável da vacina antivariólica fazem com que essa abordagem produza, naquela época, 

resultados ainda precários. Quando uma importante epidemia de varíola eclodiu em 

Montreal,  em 1885, as autoridades da cidade proclamam a vacinação obrigatória. Tal 

medida coercitiva e improvisada, sem informar devidamente os cidadãos sobre essa nova 

prática, resultou em levantes e tumultos. Uma multidão significativa ateou fogo em 

edifícios públicos e ameaçou as casas dos médicos vacinadores. Uma revolta semelhante 

aconteceu no Rio de Janeiro quando da promulgação da Lei de 10 de novembro de 1904, 

tornando obrigatória a vacinação antivariólica. Importantes levantes sacudiram a cidade: 

trens são paralisados, edifícios são assaltados, o fornecimento do gás é cortado...  

 

A emergência da medicina científica em laboratório, no final do século XIX, dá luz a um 

novo modelo explicativo. A descoberta dos micróbios e, sobretudo, a descoberta da 

especificidade das causas das doenças infecciosas – um micróbio específico, isolado em 

laboratório – são passos de gigante na luta contra certas doenças infecciosas. Essa 

abordagem permite doravante uma identificação mais precisa dos vetores (água, ar, 

insetos, contatos entre humanos...) e a fabricação de vacinas contra a difteria, a 

tuberculose ou o tétano. A partir do momento em que a medicina se apoia em fatos 

científicos, as autoridades farão mais esforços para sanear o espaço público: esgotos, 

abdução da água, tratamento das águas residuais, pasteurização do leite... Foram lançadas 

grandes campanhas de “propaganda sanitária”, focando sobre os meios para combater os 

micróbios. Assim, as autoridades fazem do medo um instrumento de prevenção. 

Compreender-se-á, sem titubear, que a educação e um tipo de informação menos 

alarmante, associadas a um aumento da qualidade de vida, constituem os melhores meios 

de prevenção.  
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A Primeira Guerra Mundial favoreceu a aparição da primeira grande pandemia do século 

XX:  a influenza. Também falsamente chamada “gripe espanhola”, provinha dos Estados 

Unidos, se espalhou pela Europa e por todos os continentes na hora da desmobilização 

massiva das tropas. Pegou de surpresa todo mundo, inclusive os bacteriologistas, os 

médicos e as autoridades sanitárias que não conseguem isolar o germe culpado. Os vírus 

são ainda desconhecidos; serão descobertos somente depois da invenção do microscópio 

eletrônico. Impossível, portanto, proceder à triagem de pessoas infetadas e ainda mais 

encontrar um tratamento eficaz. A rapidez do contágio e a virulência da doença lembram 

as horas sombrias da grande peste negra de 1347; estima-se, hoje, ser mais de 50 milhões 

o número de vítimas da influenza. As medidas preventivas, as mais avançadas na época, 

porém, foram usadas: isolamento dos doentes, uso da máscara, fechamento dos lugares 

públicos, proibição de reuniões e agrupamentos, construção de hospitais temporários...  

 

No Canadá, essa terrível pandemia leva à criação do Ministério Federal da Saúde em 

1919. Ao longo das décadas seguintes, vários países se deram novas estruturas em saúde 

pública, e para melhorar ainda mais o quadro, a cooperação internacional finalmente se 

concretiza com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. Logo depois 

assistimos à descoberta dos vírus e ao nascimento da virologia e, mais tarde, da 

imunologia. Essa última especialidade biomédica será aproveitada no início da década de 

1980 com a aparição da segunda grande epidemia do século XX, a SIDA (aids) que, 

também, pegou todo mundo de surpresa com essa curiosa infecção “retroviral”, então 

pouco conhecida entre os homens. Seus modos limitados de transmissão (contatos 

sexuais, transfusão sanguínea, acidentes sanguíneos entre os profissionais da saúde...) 

causam menos emoção e agitação e atingem sobretudo populações julgadas “marginais” 

em muitos países ocidentais: homossexuais, prostitutas, adeptas do amor livre, países 

subsaarianos... Porém, em 2018, ONU/SIDA chegou ao número de 32 milhões de pessoas 

falecidas. Nesse meio tempo surgiram algumas pandemias: gripe asiática (1958-1959), 

gripe de Hong Kong (1968-1969), SRAS (2002-2003), e H1N1 (2009-2010). Mas, 

simultaneamente, as também aconteceram as grandes campanhas de vacinação contra a 

tuberculose e a varíola com resultados espetaculares. Com efeito, a vacinação 

antivariólica empreendida pela OMS nos anos 1950 tem por consequência, trinta anos 

depois, uma erradicação da doença.  
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Quais são as invariantes que podemos encontrar no decorrer dos séculos quanto aos 

comportamentos e às explicações das doenças epidêmicas? O modelo mágico-religioso 

que era corrente durante as grandes epidemias de peste continua presente, em grau menor, 

do século XIX até os dias de hoje. Procissões e cerimonias religiosas são organizadas 

durante as epidemias de cólera entre 1830 e 1860. Autoridades religiosas declaram que 

essas epidemias são um aviso de Deus. Quase um século depois, quando da epidemia de 

1918, invoca-se a proteção de São Roque. Médicos membros da elite da profissão médica, 

mencionam, de novo, a hipótese de uma constelação astrológica nefasta. A mesma coisa 

acontece nas epidemias recentes de gripe que já mencionamos, quando várias pessoas 

rezam pela proteção de São Judas, padroeiro das causas desesperadas. No caso da atual 

pandemia, a ministra da defesa do Zimbabwe tem qualificado de “punição divina” 

infligida aos Estados Unidos e à União Europeia. A busca por bodes expiatórios constitui 

uma outra constante presente em todas as pandemias: os judeus durante as epidemias de 

peste, o exercito alemão para a pandemia de influenza de 1918, os homossexuais e 

prostitutas para a Sida, e a população asiática (chinesa em particular) para a pandemia 

atual. As teorias da conspiração (fabricação de vírus em laboratório, por vontades 

inconfessáveis) é outro elemento constitutivo dessas pandemias, especialmente quando 

das epidemias de Sida (testes sobre africanos), da gripe asiática e do H1N1 (autoridades 

chinesas), do COVID-19 (Chineses, Estadunidenses). Essas ideias conspiratórias, às 

vezes, levam pessoas à denegação de um evento evidente e racionalmente confirmado, 

como é o caso de alguns políticos brasileiros, que fazem dessa denegação um elemento 

de sua ideologia.   

 

Em resumo, a história das epidemias mostra que as medidas empíricas foram, às vezes, 

eficazes para prevenir certas doenças infecciosas, mas que elas foram amplamente 

insuficientes e aplicadas com parcimônia. Eis porque a pesquisa científica na 

microbiologia, na virologia e na imunologia sobre as causas, os vetores e as vacinas 

permitiram progressos imensos na prevenção dessas doenças. Compreendeu-se também, 

aos poucos, que a pesquisa científica deve ser associada ao melhoramento das condições 

de vida das populações, à educação, e à responsabilização dos cidadãos, como condições 

e elementos-chave da luta contra as epidemias. A prática da vacinação, desde o fim do 

século XIX, constitui também um meio essencial de salvaguarda das populações e 

permitiu a diminuição notável da mortalidade infantil e  de adultos. Os esforços de 

colaboração internacional a partir dos meados do século XX – com a criação de politicas 
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de pesquisa biomédica, de educação das populações, de saúde pública, de vigilância 

sanitária nacional e internacional – têm permitido a diminuição sensível da incidência das 

doenças infecciosas. Em sentido contrário, a pobreza endêmica de uma grande parte da 

população mundial, a ausência de um sistema de saúde acessível a todos e a 

desinformação são os piores inimigos desses esforços. De resto, mesmo entre os países 

industrializados, os poderes públicos demoraram muito, até as primeiras décadas do 

século XX, para estabelecer medidas preventivas eficazes só depois de situações de crises 

graves. Hoje muitos países possuem estruturas sanitárias e médicas adequadas para conter 

as pandemias e curar as pessoas infetadas. Nos países que ainda não tomaram essas 

disposições, pode-se esperar que um esforço seja feito neste sentido. Finalmente, é 

desejável que os poderes políticos e econômicos sejam capazes de tirar lições da 

pandemia atual, e que orientem também suas intervenções preventivas na direção de 

sólidas políticas ambientais.  


