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"Ainda não penetrou bem em todas as consciências, e se torna necessário repetir monotonamente
a cada hera, que a primeira riqueza de uma
nação é o homem, o seu sangue, o seu cérebro,
os seus músculos, e que ela está fatalmente
condenada à decadência, quaisquer que sejam
os tesoures que encerre, quando o homem que a
habita não os merece," Miguel Couto, 1930.
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TÍTULOS E CARGOS DE MIGUEL COUTO FILHO

Aluno laureado do Colégio Jcanne d'Arc, em Paris.
l' Colocação no curso preparatório à exame de admissSo às escolas
superiores.
Curso médico: — Medalha de ouro da Faculdade de Medicina; direito
ao prémio de «Viagem à Europa».
* * *
Auxiliar-preparador da Cadeira de Anatomia Cirúrgica — Professor Domingos de Gois.
*

*

•*

Interno de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
* * *
Médico da Snnta Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Assistente de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro.
* * *
Assistente extraordinário da II Mediziniscb. Klinik da Charit", em Berlim,
Professor F. Kraus. 1924.
* + *
Chefe do serviço de cardiologia da 7* enfermaria da Santa Casa da
Misericórdia.
Membro da Liga Brasileira Contra a Tuberculose.
* * +
Membro correspondente da Sociedade Fluminense de Medicina.
*

*

*

Mfmbro da Sociedade de Medicina e Cirurgia.
*

*

*

Membro titular da Academia Nacional de Medicina — 1934.
* * *

6 —'
Professor Docente de Clinica de Doenças Tropicais e Infcctuosas da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil ~* Por concurso — 1935.
Chefe de Clinica da 17 c 18 enfermarias 'do Hospital São Francisco
de Assis — Faculdade de Medicina.
Sócio de Honor da Sociedade Cubana de Cardiologia — 1938.

Membro correspondente da Revista Cubana de Cardiologia — de Havana — 1939.
+ * +

TRABALHOS CIENTÍFICOS DE MIGUEL COUTO FILHO

EXTRASÍSTOI.ES E EXTRASISTÓL1AS — Estudo clinico com 170 páginas e 72 traçados pessoais — Prémio Torres Homem — Medalha de ouro — 1921.

Vice-Presidente do VIII Congresso Pan-Americano de Medicina a reunir-M?
em Buenos Aires — 19-12. (Adiado por motivo da guerra).
SOBRE UM CASO DE SfiRINGOMIELIA COMPROVADA

Médico» — 1922.
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio.
•*•

+

*•

Deputado à Assembleia do Ksteido do Rio.
*

*

*

Membro da Comissão de Finanças na Assembleia Estadual Fluminense.
*

*
*

*

NECROPSIA

—

«Brasil

*

TRATAMENTO DA TAQUICARDIA PAROXÍSMICA — Este trabalho obteve menção
de louvor do 9" Congresso Brasileiro de Medicina, reunido em Porto
'Alegre — 1926.
* * *
O PROBLEMA MÉDICO DA AVIAÇÃO — Impressões do estágio feito no Serviço
Médico da Aeronáutica em Londres e Paris — 1927.

+

Deputado Federal pelo PSD do Estado do Rio de Janeiro.
*

*

PliLA

*

Presidente da Comissão de Saúde Pública da Câmara dos Deputados.

«A VACINA B. C. G. E SEUS RESULTADOS EM FRANÇA» — Comentários ~»
1928.
* + *
À DIETA DE WHIPPLE NAS ANEMIAS DE ONIGEM PALUSTRE E VERMIMOSA — Memória apresentada ao X Congresso Brasileiro de Medicina, reunido no
Rio de Janeiro em 1929.
Jt

*

*

«BERIBÉRI — MOLÉSTIA INFECCIOSA-» — Estudo clínico — «Brasil Médico» —
1933.
«INFARTOS SEPTAIS — TAQUICARDIAS PAROXISTICAS VENTRICULARES» — 182 páginas e 32 electrocardiogramas pessoais <— Com a laurea da Academia de
Medicina.
* * *
«LliSÕES DO SISTEMA ESPECÍFICO DO MIOCÁRDEO NA TRIPANOSOMIASE AMERICANA»

— «O Hospital» — Novembro 1936.

«A ONDA U» nas crises prolongadas da doença de Bouveret.» No VII Congresso Pan-Americano de Medicina.
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—

No

VII Congresso Pan-Americano de Medicina.

«SOBRE AS ORIGENS E o HISTÓRICO DAS EPIDEMIAS DE FEBRE AMARELA NO CONTINENTE AMERICANO» — No VII Congresso Pan-Amerlcano de Medicina
— 1938.
* + *

NA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

«A DOENÇA DF. CHAGAS» — Conferência ilustrada cora projeçõis no Departamento Cubano de Medicina Tropical — Havana, 1938.
Assuntos tratados pelo Deputado Miguel Couto Filho, 1946
«SOBRE o TRATAMENTO DA LEPRA CUTÂNEA PELO OXIGÉNIO SOB PRESSÃO» — No
Leprosário de Havana — 1938.
* * *
«O CORAÇÃO NA DIFTERIA» — Com documentação electrocardiográfica pessoal
— 1940.
«ALOCUÇÕES», 130 páginas — Dedicadas a Miguel Couto — 1944.
* * *
PARA o FUTURO DA PÁTRIA — Evitemos a niponização do Brasil — 1946.
* * #
B.C.G. — Defesa contra a tuberculose.

DEFESA DOS CONSTITUINTES DE 1934 — Sobre a restrição imigratória.

PELA REVIFICAÇÃO DOS SERTÕES -- Mecanização da lavoura, amparo técnicoeconómico. Assistência médico-social às populações rurais — (Na sessão
de 13 de março de 1945.)
* * *
HOMENAGEM A MEMÓRIA DO SÁBIO CIENTISTA PROFESSOR CARDOSO FONTES — Em
nome do P. S. D. Fluminense — (Na sessão de 27 de março de 1945.)
SOBRE o DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO ESTADO DO Rio — (Na sessão -de
7 de maio de 1946.)
VOLUNTARIADO MILITAR PELOS TIROS DE GUERRA — O êxodo dos sertões

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAI. AO HOMEM DO CAMPO <— (Na sessão de 13 de maio
de 1946.)
AMPARO COMPULSÓRIO À MATERNIDADE, À INFÂNCIA E À ADOLECÊNCIA — Justificando a sua emenda — (Na sessão de 9 de junho de 1946.)
O MINISTÉRIO DA SAÚDE .— Justificando a sua criação; curar, robustecer, valorizar o homem brasileiro — (Na sessão de 16 de julho de 1946.)

A SUPLÊNCIA DA SfiNATORiA — Emenda n' 963. Justificação ~ (Sessão de
17 de junho de 1946.)
* * *
FANATISMO NIPÔNICO EM SÃO PAULO <— Alarme c revolta da imprensa
brasileira.
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PROFECIAS DE MIGUEL Couro — O perigo amarelo.
*

*

*

QUISTOS RACIAIS — Evitemos a niponização do Brasil. MAPAS SECRETO JAPONESES,
*

*

*

PROIBIÇÃO IMIGRATÓRIA JAPONESA — Emenda n" 3.165 — Justificação.

*

*

B. C. G. HA VINTE ANOS PASSADOS

*

ABSORÇÃO DOS QUISTOS RACIAIS — Emenda n' 3.315 — Justificação.
Primeiras impressões sobre o trabalho de Calmette
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Emenda

"O Globo" — Março de 1928 (*)

n« 2.775.

Há dias regressou da Europa, onde esteve algum tempo em
viagem de estudo, o Dr. Miguel Couto Filho, assistente de clínica
médica da nossa Faculdade, de que é medalha de ouro, e ex-assistente de clínica em Berlim. Tivemos a curiosidade de ouvi-lo. O
assunto que mais o prendeu, como se vai ver, foi o da vacina
Calmette, matéria que o jovem médico largamente observou e
estudou, e sobre a qual nos prestou estas informações e comentários que têm o grande mérito de ser acessíveis à opinião, e por
isso mesmo valem como mais uma propaganda da benemérita iniciativa da Liga Brasileira Contra a Tuberculose:
"Os estudos para obtenção de uma vacina preventiva contra
a tuberculose, que há longos anos vem fazendo, no Instituto Pasteur,
o sábio Calmette, são conhecidos da classe médica brasileira, que
os vem acompanhando com viva ansiedade. Os nossos amigos
do «O Globo», sempre solícitos em interessar o público brasileiro
nas grandes campanhas humanitárias, já tiveram oportunidade de
ouvir as opiniões dos maiores da nossa medicina. O abnegado
batalhador contra o terrível flagelo no Brasil, o preclaro desembargador Ataulfo de Paiva, presidente da Liga Brasileira Contra a
Tuberculose, que segue de perto todos estes trabalhos, já fez
reunir os médicos conselheiros da benéfica instituição, e vem introduzindo no nosso meio a preciosa vacina destinada a preservar as
gerações vindouras da terrível peste branca.
Em sabendo o jornalista amigo, que eu tivera a felicidade de assistir à memorável sessão de 10 de janeiro último
da Academia de Medicina de França, em que o célebre cientista
expôs o resultado das suas últimas pesquisas, me fez prometer
que daria ao seu conceituado jornal uma notícia sobre aquela
( * ) «O B.C.G. e as mais recentes estatísticas de Calmete». O Dr. Miguel
Couto Filho trás as melhores impressões do que observou na França*. Entrevista ao «O Globo» em março de 1928 — Início de nossa campanha pela
difusão do B.C.G.
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comunicação, que representa a grande vitória da medicina contemporânea. Não será difícil, mesmo aos leigos em medicina, para
os quais escrevo esta resumida nota, compreender todo o valor da
nova vacina. Para com maior exatidão saitsfazer a curiosidade pública, me reportarei à exposição feita pelo próprio Calmete. A sua
vacina é preparada com o B.C.C. (Bacillo de Calmette-Guérin),
uma raça especial de germe da tuberculose, que foi obtida na 230"
semeaduras (feitas em 13 anos) de um bacilo virulento, de origem
bovina, em determinado meio artificial de cultura. Por meio dessa
cultura em séries sucessivas (de 15 em 15 dias é de novo semeada)
conseguiu o sábio modificar as propriedades físico-químicas do
bacilo primitivo, tornando-o inteiramente e «definitivamente-» inofensivo para os animais de laboratório sensíveis à tuberculose, e
para o homem, embora guardasse toda a sua vitalidade e o poder
de produzii substâncias antígenas, isto é, secretoras dos elementos
(anticorpos, aglutininas, etc.), que conferem a imunidade, estado
especial de defesa que torna o organismo inteiramente refratário
à contaminação pelos germes virulentos. A vacina é administrada por via bucal em três doses de l miligrama cada uma, com
o espaço de 48 horas. É ao recém-nascido que se deve dar de
preferência a vacina, porque nos primeiros dez dias da vida o
intestino das crianças é coberto de células protoplásmicas, de
grande poder fagocitário, que facilitam a absorção do B. C. G..
c o conduzem através do sistema linfático, impregnando-o dos elementos de defesa por ele continuamente secretados, e assim adquire
o organismo a resistência à infecção. Além disto, há toda probabilidade das crianças não terem tido tempo de se coataminarem
por germes virulentos.
O Instituto Pasteur começou a fornecer esta vacina em l de
julho de 1924, e até l de dezembro de 1927 foram em Paris
vacinados 52.772 recém-nascidos. Aquele Instituto conseguiu
acompanhar o resultado da vacina em 5.749 crianças, que foram
assinaladas como sendo filhas de mães tísicas ou vivendo em meio
tuberculoso. O resultado obtido foi verificado separadamente;
primeiro nas crianças com menos de um ano de vacinação (idade
mais sujeita ao contágio). De 3.808 infantes em contato tuberculoso faleceram por causas diversas 118, ou sejam 3,1 p. 100,
porém, a morte por tuberculose foi de 0,9 p. 100 (34 casos).
Estas cifras tomam toda a sua importância quando, se sabe
que, no decorrer do primeiro ano da vida das crianças não vacinadas
e criadas em promiscuidade num meio familiar tuberculoso, a mortalidade varia de 24 % (o mínimo nas crianças vigiadas pelos dispensários) a 70 %,
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Na estatística das crianças já vacinadas há mais de um ano
té três anos e meio, pode-se ainda melhor avaliar a eficácia desta
imunização. A mortalidade geral em 1.941 destas crianças observadas foi de 1,2 p. 100, e houve somente quatro casos suspeitos
de tuberculose. Em l de dezembro de 1927, de 917 meninos com
idade variando de dois anos a três e meio, nenhum tinha sido
contaminado.
A princípio, Calmette pensou que o poder imunziante da vacina seria só de um ano, porém, a revacinação foi feita somente
em 298 crianças, e, no entanto, as outras observadas, que também
sempre viveram num ambiente fortemente contaminado, nada tiveram e não se pode atribuir a resistência por elas apresentadas
senão ao fato de estarem vacinadas. Pensa-se que o período de
imunização será no mínimo de 5 anos, época, justamente cm que
se está mais sujeito a sofrer a contaminação do terrível mal. Calmette está hoje fortemente propenso a admitir que sejam novas contaminações virulentas que mantêm e fortalecem esse estado de refratividade à tuberculose, por isso que elas, incapazes de produzir
malefício por encontrarem o organismo premunido, estão, todavia,
constantemente elaborando anticorpos protetores. Quando Calmette
terminou sua demonstração na Academia, toda a assembleia, académicos e assistência, se levantou em homenagem ao grande sábio,
cobrindo-o de aplausos.
Creio que diante da evidência dos dados oferecidos pelo sábio
cientista, devemos todos nos incorporar ao ilustre patrício Ataulfo
de Paiva na cruzada de propaganda do meio de vitar a contaminação da maldita tuberculose.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO B.C.G.
NA CÂMARA
O SR. MIGUEL COUTO FILHO (Para explicação pessoal) Sr. Presidente, empolga os meios médico-sociais a campanha nacional contra a tuberculose. Assinando o decreto da criação do
Serviço Nacional de Tuberculose, dotando-o dos recursos necessários e reafirmando na mensagem ao Congresso Nacional que
o problema da tuberculose será atendido por «uma campanha de
larga envergadura, cuja amplitude deve ser progressivamente di'
latada», tornou-se o Presidente Eurico Gaspar Dutra generalíssimo
desta benemérita e patriótica cruzada contra a calamitosa peste
branca, que já nos rouba anualmente cerca de cem mil almas
O planejamento dessa campanha foi democraticamente apreciado em duas memoráveis sessões públicas, realizadas sob a
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Clemente Mariani, onde tomaram parte tisiólogo e sanitaristas da maior nomeada.
A Comissão de Saúde Pública da Câmara, que acompanha
com vivo interesse esta apreciável atividade do governo, recebeu
a visita oficial do Professor Rafael Paula Sousa, e foi minuciosamente informada de todos os planos do Serviço Nacional de
Tuberculose.
Sentimo-nos orgulhosos em poder proclamar no parlamento
brasileiro, que atualmente são dois eminentes patrícios que contribuem com os elementos mais preciosos, com as armas mais
poderosas, na profilaxia da tuberculose.
Manuel de Abreu com a sua «fluorografia», ou roentgenfotografia, ou ainda melhor chamada "abreufotografia", que promove
economicamente o exame radiológico das grandes coletividades,
descobre a tuberculose inaparente, faz o diagnóstico precoce, apanha
o doente em fase curável, permite providenciar a profilaxia, e evita
a propagação da doença.
Arlindo de Assis, pioneiro no emprego da vacina de CalmetteGuérin, consagra todo o saber e devotamento a causa do B.C.G.,
consegue aperfeiçoá-lo, e oferece às futuras gerações do Brasil a
melhor arma contra a tuberculose. Senhores Deputados — tenho
perante esta Casa, como médico e legislador, o sagrado dever de
pugnar por todas as medidas que beneficiem a saúde do povo

brasileiro, e a minha consciência está a exigir uma atitude mais
positiva no setor da campanha contra a tuberculose. Todas as
minhas investigações, conduzem-me à convicção cada vez mais
firme de que no B. C. G. «brasileiro», isto é, com a técnica dos
véus mais recentes ( H dias) e doses maiores (total de 9 centigramas), está a melhor defesa das gerações futuras contra a
Tuberculose, que hoje devasta assustadoramente a juventude brasileira.
O Sr. Campos Vergai • • Congratulo-me vivamente com
V. Excia. pelo belíssimo trabalho que está realizando, de luta
contra a tuberculose. Peço permissão a V. Excia. para dizer que,
precisamente neste momento, chega-me às mãos um memorial
aflitíssimo e doloroso, assinado por 150 doentes pulmonares, em
tratamento no Hospital-Sanatório Santa Maria, de Jacarepaguá,
muitos deles pessoas aposentadas de autarquias e Ministérios, os
quais estão sofrendo penúria. Veja, pois, V. Excia. que, de todos
os lados, em quase todos os recantos do Brasil, há uma grita para
que os poderes públicos dediquem patriótico e humanitário interesse à campanha contra esse mal.

O SR. MIGUEL COUTO FILHO - - Agradeço o aparte de
Vossa Excelência.
Ainda ontem, em entrevista aos jornais, o Ministro da Educação
e Saúde anuncia o início da campanha e se referiu as providêr/cias
urgentes já tomadas pelo Governo.
O Sr. Benjamin Farah — Aliás, a campanha foi inaugurada
no ano findo.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Prometi ao ilustre Diretor
do Serviço Nacional de Tuberculose, toda a minha solicitude, e o
projeto que apresento representa apenas uma colaboração sincera,
por isso que, em princípio, ele, já é parcialmente adotado.
Acompanhei em 1927 no Instituto Pasteur de Paris os estudos
e investigações sobre a vacinação anti-tuberculosa; tive a fortuna
de assistir à memorável sessão de 10 de janeiro de 1928, em que
o Professor Calmette comunicou, à Academia de Medicina da
França, os primeiros resultados positivos do B. C. G., e recebeu
os aplausos dessa douta assembleia, que naquele momento consagrava a grande vitória do sábio sucessor de Pasteur,
De volta ao Brasil, vivamente impressionado com as possibilidades do B. C. G., escrevi vários comentários, e tomei parte
campanha de propaganda popular que iniciara o grande vespertino O Clobo", para aconselhar e difundir o emprego da nova
vacina.
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O Professor Miguel Couto foi um dos conselheiros que
apoiaram a Liga Brasileira Contra a Tuberculose, quando esta se
movimentou para introduzir e adotar no Brasil a vacinação Calmette-Guerim. Já então estava comprovado ser o B. C. G.
inofensivo ao homem, e nada fazia duvidar de que reais benefícios
seriam obtidos com a imunização relativa que conferia o B. C. G.
Era o começo de uma larga e inofensiva experiência que só os
anos provariam através da geração que crescia; não seria lícito
privar a humanidade de uma arma eficaz que surgia no combate
à tuberculose.
Vintes anos depois, na recente viagem de férias parlamentares,
voltei a examinar no Instituto Pasteur de Paris, o problema concernente ao combate à Tuberculose, que a guerra agravou assustadoramente em toda a Europa.
O Governo Francês, por intermédio dessa sábia Instituição,
está cada vez mais empenhado e confiante no emprego do B. C. G ;
após o término da guerra foram vacinadas em Paris, até março
deste ano, 675.595 crianças. A Suiça e a própria Inglatena,
diante da situação alarmante, também vacinam em larga escala.
O Sr. Odilon Soares — Estou ouvindo, com todo interesse, o
discurso muito oportuno de V. Excia. Subscrevo tudo o que tem
dito, com tanta sabedoria. No começo, eu fazia certa restrição ao
B. C. G., mas, hoje, estou convencido de que ele constitui arma
poderosa na profilaxia da tuberculose.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Agradeço o aparte de
V. Excia., que é autoridade no assunto, membro da Sub-Comissão
de Tuberculose da Comissão de Saúde.
O Sr. Odilon Soares — Muito grato, V. Excia. também é, na
matéria, grande autoridade.
O Sr. Bastos Tavares — Quero declarar ao ilustre orador que
desde cedo me tornei adepto da vacinação pelo B. C. G. Quando
Prefeito do Município de Campos, em 1935, introduzi essa vacinação na maternidade local, quase em caráter obrigatório. O método foi, depois, se estendendo mesmo as crianças nascidas fora
da maternidade. Os médicos do Município aceitaram, de bom
grado, a vacina B.C.G. e a empregavam na sua própria clientela
particular.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO -- Muito agradeço a valiosa
colaboração de V. Excia.
Os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, e Dinamarca que
foram dos primeiros a usarem o B. C. G. e por isso possuem larga
experiência, tornaram-no agora quase obrigatória solicitando nas
creches, escolas, faculdades, e no serviço militar atestado de B.C.G.
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Noticia-se em Paris que, na Rússia, esta vacina é obrigatória,
e na idade do serviço militar ainda apanham todos os analérgicos.
Iguais medidas são adotadas agora em vários países europeus.
Nos Estados Unidos, apesar do problema da tuberculose
apresentar pequena gravidade, a Divisão de Controle da Tuberculose do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, por intermédio do seu Diretor Geral, Dr. Thomas Parran, aprovou em 7 de
outubro de 1946, uma série de providências e recomendou que se
fizesse imediatamente, como experiência, a vacinação B. C. G.
numa comunidade de pelo menos 100.000 habitantes.
O Sr. Janduí Carneiro — V. Excia. declara, no seu brilhante
discurso, que, na América do Norte, o problema da tuberculose
não é tão grave como no Brasil. Realmente, mas V. Excia. sabe
muito bem, ali, nas populações pobres, sobretudo nas de homens
de cor, a tuberculose tem incidência e mortalidade muito alta.
Alguns dos coeficientes de mortalidade, pela tuberculose, nessas
populações, chegam a ser quase iguais aos nossos. Acontece que
a América do Norte tem divulgado sempre tais coeficientes em
médias ponderadas, compreendendo a totalidade dos Estados da
Federação. Quanto a nós, costumamos divulgá-los por Estados,
o que é erro muito sério e que compromete o bom nome do nosso
país. Assim, parece que a mortalidade por tuberculose é pequena,
naquele grande país, se descermos, porém, a pormenores, examinando os coeficientes locais, principalmente de certas regiões
pobres da América, veremos que, ali, tais coeficientes são dos
mais altos.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Disse, apenas, que não eram
tão graves quanto os nossos. Sei que tais coeficientes, sobretudo
entre a população pobre do sul dos Estados Unidos são bastante
elevados.
O Instituto Pasteur de Paris festejará, no fim deste ano, o
25' aniversário do emprego do B. C. G., e pretende reunir nestas
comemorações um conclave de especialistas, para comprovar ;io
mundo os largos benefícios da vacina Calmette-Guerin, a vitória
positiva destes sábios franceses.
Senhores Deputados - - Pode-se hoje afirmar que todos os
países civilizados aceitam como evidente os benefícios da imunização contra a tuberculose pelo B. C. G. Não quero, porém,
justificar as medidas pleiteadas no projeto, somente com experiências que se observam em outros países; possuímos, no Brasil, a
comprovação mais detalhada e provecta no que diz respeito ao
emprego do B. C. C. Já foram vacinadas no Brasil cerca de
500.000 crianças; só no Rio de Janeiro, até 31 de dezembro de 1946,
a Fundação Ataulfo de Paiva imunizou 199.4H recém-nascidos,
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anos provariam através da geração que crescia; não seria lícito
privar a humanidade de uma arma eficaz que surgia no combate
à tuberculose.
Vintes anos depois, na recente viagem de férias parlamentares,
voltei a examinar no Instituto Pasteur de Paris, o problema concernente ao combate à Tuberculose, que a guerra agravou assustadoramente em toda a Europa.
O Governo Francês, por intermédio dessa sábia Instituição,
está cada vez mais empenhado e confiante no emprego do B. C. G ;
após o término da guerra foram vacinadas em Paris, até março
deste ano, 675.595 crianças. A Suiça e a própria Inglaterra,
diante da situação alarmante, também vacinam em larga escala.
O Sr. Odilon Soares — Estou ouvindo, com todo interesse, o
discurso muito oportuno de V. Excia. Subscrevo tudo o que tem
dito, com tanta sabedoria. No começo, eu fazia certa restrição ao
B. C. G., mas, hoje, estou convencido de que ele constitui arma
poderosa na profilaxia da tuberculose.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Agradeço o aparte de
V. Excia., que é autoridade no assunto, membro da Sub-Comissão
de Tuberculose da Comissão de Saúde.
O Sr. Odilon Soares — Muito grato, V. Excia. também é, na
matéria, grande autoridade.
O Sr. Bastos Tavares — Quero declarar ao ilustre orador que
desde cedo me tornei adepto da vacinação pelo B. C. G. Quando
Prefeito do Município de Campos, em 1935, introduzi essa vacinação na maternidade local, quase em caráter obrigatório. O método foi, depois, se estendendo mesmo as crianças nascidas fora
da maternidade. Os médicos do Município aceitaram, de bom
grado, a vacina B. C. G. e a empregavam na sua própria clientela
particular.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Muito agradeço a valiosa
colaboração de V. Excia.
Os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, e Dinamarca que
foram dos primeiros a usarem o B. C. G. e por isso possuem larga
experiência, tornaram-no agora quase obrigatória solicitando nas
creches, escolas, faculdades, e no serviço militar atestado de B.C.G.

— 17

Noticia-se em Paris que, na Rússia, esta vacina é obrigatória,
e na idade do serviço militar ainda apanham todos os analérgicos.
Iguais medidas são adotadas agora em vários países europeus.
Nos Estados Unidos, apesar do problema da tuberculose
apresentar pequena gravidade, a Divisão de Controle da Tuberculose do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, por intermédio do seu Diretor Geral, Dr. Thomas Parran, aprovou em 7 de
outubro de 1946, uma série de providências e recomendou que se
fizesse imediatamente, como experiência, a vacinação B. C. G.
numa comunidade de pelo menos 100.000 habitantes.
O Sr. ]anduí Carneiro — V. Excia. declara, no seu brilhante
discurso, que, na América do Norte, o problema da tuberculose
não é tão grave como no Brasil. Realmente, mas V. Excia. sabe
muito bem, ali, nas populações pobres, sobretudo nas de homens
de cor, a tuberculose tem incidência e mortalidade muito alta.
Alguns dos coeficientes de mortalidade, pela tuberculose, nessas
populações, chegam a ser quase iguais aos nossos. Acontece que
a América do Norte tem divulgado sempre tais coeficientes em
médias ponderadas, compreendendo a totalidade dos Estados da
Federação. Quanto a nós, costumamos divulgá-los por Estados,
o que é erro muito sério e que compromete o bom nome do nosso
país. Assim, parece que a mortalidade por tuberculose é pequena,
naquele grande país, se descermos, porém, a pormenores, examinando os coeficientes locais, principalmente de certas regiões
pobres da América, veremos que, ali, tais coeficientes são dos
rnais altos.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Disse, apenas, que não eram
tão graves quanto os nossos. Sei que tais coeficientes, sobretudo
entre a população pobre do sul dos Estados Unidos são bastante
elevados.
O Instituto Pasteur de Paris festejará, no fim deste ano, o
25' aniversário do emprego do B. C. G., e pretende reunir nestas
comemorações um conclave de especialistas, para comprovar ;io
mundo os largos benefícios da vacina Calmette-Guerin, a vitória
positiva destes sábios franceses.
Senhores Deputados - - Pode-se hoje afirmar que todos os
países civilizados aceitam como evidente os benefícios da imunização contra a tuberculose pelo B. C. G. Não quero, porém,
justificar as medidas pleiteadas no projeto, somente com experiências que se observam em outros países; possuímos, no Brasil, a
comprovação mais detalhada e provecta no que diz respeito ao
emprego do B. C. C. Já foram vacinadas no Brasil cerca de
500.000 crianças; só no Rio de Janeiro, até 31 de dezembro de 1946,
a Fundação Ataulfo de Paiva imunizou 199.414 recém.-nascidos,
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dos quais 47.890 foram submetidos ao mais rigoroso controle
clínico, radiológico e bacteriológico em relação à tuberculose, que
comprovam vantagens incontestes. Para apoiar-me em matéria
de tal relevância, e melhor esclarecer os nobres representantes do
povo, peço vénia, para anexar ao meu discurso dados sucintos
de informes colhidos do sábio mestre Professor Arlindo de Assis,
a maior autoridade no assunto, a quem o Governo brasileiro precisa conferir inscrição no "Livro do mérito", pelos notáveis e relevantes serviços prestados à ciência e ao Brasil.
O Sr. Rui Santos — É uma das inscrições mais merecidas.
O Sr. Benjamin Farah — O trabalho do Professor Arlindo
de Assis é tão importante que os americanos já lhe estão dando
muita atenção. (Muito bem).
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — O nome do Professor Arlindo de Assis já é universalmente conhecido como maior autoridade no assunto, tanto assim que foi convidado a assistir às comemorações do 25.° aniversário do emprego do B.C.G., no Instituto Pasteur, que se deverão efetuar em julho de 1948.
Acompanhando o sucesso do B. C. G., a Diretoria de Saúde
da nossa Marinha de Guerra baixou no Boletim n.° 27, de 6 de
fevereiro de 1944, um comunicado assinado pelo Almirante Fábio
de Vasconcelos, recomendando a inadiável providência de vacinar
pelo B. C. G. os analérgicos que se incorporassem à Marinha.
Na Saúde do Exército também já se usa a calmetização; o
Diretor do Hospital Militar de Santo Angelo, Capitão Médico
Francisco Paula Ferreira da Cunha, protege os recrutas que
chegam à caserna pelo B. C. G., e preconisa a vacinação sistemática em grande escala.
O 1.° Tenente Médico Chefe de F. S. R. do I.° Mov, A . C .
Dr. Paulo Paes de Oliveira, é outro estudioso e entusiasta dessa
vacinação e a preconisa sempre nos adultos analérgicos, como meio
de proteger os recrutas, a mocidade que chega do interior para os
grandes centros.
Senhores Deputados — Diante de benefícios que não mais
podem ser postos em dúvida, parecem-me justificáveis as providências contidas no seguinte projeto:
«Considerando que ao Governo cabe empregar todos os recursos científicos capazes de combater a propagação da Tuberculose, cuja alarmante difusão já rouba anualmente ao País cerca
de cem mil almas;
Considerando que, na complexidade do problema da luta contra
a tuberculose e dentro das medidas aconselháveis, a imunização
«níituberculosa com «B. C. G.» ocupa um dos primeiros lugares;
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Considerando que o emprego desta vacina já tem vinte e cinco
anos de observações atentas e cuidadosas, e que nos países de
maior cultura e respeitabilidade científica vem sendo documentados
magníficos e insofismáveis resultados;
Considerando que, entre os países que adotam, há muitos anos,
a vacina B. C. G. (França, Espanha, Dinamarca, Noruega, Suécia,
Rússia, Polónia, Rumania, Inglaterra, Suíça, Canadá e outros),
ultimamente alguns tornaram-na até quase obrigatória, indiretamente exigindo prova do «B.C.B.» nas creches, escolas, faculdades, serviço militar, etc.
Considerando que o Brasil, por intermédio da Liga Brasileira
Contra a Tuberculose, foi um dos pioneiros no emprego do
B. C. G., e que o sábio cientista patrício, Professor Arlindo de
Assis, de reputação internacional, e de probidade científica incontestável, comprova pessoalmente, desde 1927, a excelência do
B.C.G., e reafirma a necessidade urgente do Brasil empregá-lo em massa nos analérgicos, como um dos melhores meios
de combater à tuberculose ;
Considerando que, atualmente, já existe em quase todos os
setores médico-sociais do País, inclusive entre os responsáveis pela
Saúde nas forças armadas, intenso movimento coletivo em favor
do B. C. G.;
Resolve:
Art. 1.° O Governo providenciará urgentemente, por intermédio do Serviço Nacional de Tuberculose, os meios necessários para promover em todo o País a vacinação ampla pelo B.C.G.,
em todos os casos indicados, nos recém-nascidos, na infância e
adultos.
Art. 2.° O Serviço Nacional de Tuberculose fará ampla propaganda da segurança e vantagens do B. C. G., na imunização
específica contra a tuberculose, e distribuirá gratuitamente, as requisições particulares.
Art. 39 Dentro de dois anos, será solicitado no registro de
nascimento, na matrícula das escolas, faculdades de medicina,
escolas de enfermagem e serviços hospitalares, prova de vacinação
B. C. G. ou certificado de alergia nos adultos.
Art. 4.° Para custeio do Serviço Nacional de Vacina
B. C. G.» fka aberto o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00.»
a)

Deputado Miguel Couto Filho.
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O Sr. Jandui Carneiro — Antes de concluir, p€rmita-:ne
V. Excia. um aparte. O projeto merece toda nossa atenção e
consideração. (Apoiado) Naturalmente, irá à Comissão técnica a de Saúde — e, depois, será discutido em plenário. Preliminarmente, devo dizer que o projeto tem alcance nacional e fundamento
científico, de certo, porque a aplicação da vacina B. C. G. no
país será difundida de maneira mais ampla como prevê o projeto.
Entretanto, devo observar a V. Excia. que a tuberculose, onde
baixou a coeficientes ideais, não teve a aplicação do B. C. G.,
e onde subiu também não teve a repressão desta vacina. Quer
dizer: não há uma prova estatística de que a vacina B, C. G. seja
capaz de reduzir o coeficiente de mortalidade da tuberculose.
Onde a tuberculose tem descido a coeficientes ideais, tem sido por
força do progresso, material, cultural, sanitário e económico, dos
países. Mas o B. C. G., como dizia Afrânio Peixoto, se não faz
bem mal é que não faz. Feita sua aplicação no Brasil, com a
técnica aprimorada de um sábio como o Professor Arlindo de Assis,
o projeto de V. Excia., merecerá bs aplausos da Câmara, sobretudo dos técnicos, dos homens da medicina que aqui na Câmara
trabalham pela saúde do povo brasileiro.

e do custo da vida cresce, também cresce a curva de mortalidade
por essa doença. O aumento do coeficiente de mortalidade por
tuberculose é também sintoma da inflação.

O SR. MIGUEL COUTO FILHO -- Agradeço a valiosa colaboração de V. Excia.
O Sr. Rui Santos — V. Excia. acaba de apresentar projeto
dos mais úteis ao Brasil. (Apoiados.)
O Sr. Benjamin Farah — O nobre colega Janduí Carneiro
acabou de declarar que nos países em que o coeficiente de tuberculose desceu a um índice muito baixo...
O Sr. Jandui Carneiro — Coeficientes ideais.
O Sr. Benjamin Farah — . . . são, exatamente ,os países de
alta cultura: Alemanha, França, Estados Unidos, etc. Mas é
preciso lembrar-se que nesses países os governos inverteram grande
soma de capital e no Brasil não tivemos, ainda, uma grande campanha contra a tuberculose; a maior de todas é a que se iniciou
no ano passado.
Não devemos esquecer que a tuberculose, como quase todas
as doenças, constitui problema económico.
O Sr. Jandui Carneiro — Não se discute a utilidade da aplicação do B. C. G.; mas o que se pode dizer é que não há ainda,
provas estatísticas bastantes e significativas em favor dessa vacina.
Na França, berço do B. C. G., ela é aplicada, oficialmente,
mas não, obrigatoriamente. O problema da tuberculose é problema da miséria. Quando a curva do meio circulante monetário

O SR. MIGUEL COUTO FILHO — É muito complexo, de fato,
o problema da tuberculose. Agradeço a valiosa colaboração que,
em aparte, meus colegas médicos prestaram. Reservo-me para
discuti-lo na Comissão de Saúde, e deixo a tribuna porque tomei
compromisso com o nobre Deputado Sr. Batista Pereira de ser
breve em minhas considerações para que possa tratar de assunto
importante e urgente do Estado de São Paulo. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado).
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PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE
Relator: — Deputado Benjamim Farah
Fui honrado em ser o relator do projeto n9 287, do ano em
curso, de autoria do ilustre Deputado Miguel Couto Filho, cuja
finalidade é «promover a vacinação ampla pelo BCG, em todos
os casos indicados».
O projeto pede, também, «a prova de vacinação BCG ou
certificado de alergia nos adultos, salvo nas zonas rurais e nas
cidades onde ainda não houver a vacinação pelo BCG».
Médico e professor, em cujo nome avulta uma herança das
mais honrosas, Couto Filho, tal como seu inolvidável Pai, sente
que o panorama sanitário do Brasil contrista, desola, faz estarrecer. Dentre tantos males que nos abalam e nos abatem, um se
distingue, sobressai mesmo, impresiona, fustiga, solapa, aniquila,
a pouco e pouco, a nossa gente : a tuberculose.
Qualquer medida tendente a diminuir a incidência dessa
moléstia merece logo o amparo de quantos tenham alguma responsabilidade pública, tanto mais que ela é, no terreno da saúde,
o problema número um.
A vacinação pelo BCG é uma medida de inegável valor na
luta anti-tuberculosa. Por isso, o projeto em causa é, em verdade, uma iniciativa que dará sentido mais largo, maior reforço,
a esse setor da medicina preventiva.
Mas, antes de maiores divagações, que entendemos por
BCG ? O Professor Pedro Pinto assim se expressa : «BCG — bacilo de Calmette Guerin — empregado como meio de vacinação
contra a tuberculose (Dicionário de Termos Médicos)». Ou
ainda esta outra definição : Bacilo tuberculoso bovino atenuado,
usado na imunização do homem e dos animais contra a tuberculose.
Devo advertir, desde já, que não ficaremos com nenhuma
opinião oposicionista ao BCG, porque grandes adversários da
Calmetização, ou se perderam ao longo da caminhada, e não mais
vieram a público, ou se transformaram em adeptos fervorosos da
vacina. Cumpre acentuar que se proclamou, muitas vezes, o

trágico acontecimento de Lubeck; houve em torno desse fato
bastante exploração pelos comentaristas de várias latitudes, sem,
todavia, o amparo de uma experimentação, ou um argumento que
firmasse a critica ou a celeuma levantada; e houve mesmo quem
invocasse Bruno Lange para as arremetidas contra o BCG. Nos
«Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia» existe um trabalho de
Pedral Sampaio e Nogueira Martins, em que se lê : «Na
Alemanha , onde houve, num laboratório oficial (Laboratório
Municipal de Lubeck) troca acidental de cultura BCG verdadeira
por outra de bacilo tuberculoso virulento (segundo se provou
mais tarde nos Tribunais Alemães), a vacinação Calmette sofreu
injusto «boy-cott» que só o tempo pôde corrigir, ainda assim
incompletamente, apesar das conclusões de rigoroso inquérito
realizado por comissão chefiada por Bruno Lange, Diretor do
Instituto Roberto Koch, de Berlim, que isentava de culpa o BCG
pelos acidentes ocorridos».
Petroff, de uma feita, proclamou : «Ninguém sabe do destino
do bacilo tuberculoso no organismo». Experimentadores de muitas
nações se levantaram contra ele. «Uma série grande de pesquizadores começou, em toda a parte, a procurar as colónias S do
BCG, que Petroff dizia serem as patogênicas. Nem Calmete,
nem Gerlach, nem Kraus, nem Prausnitz, nem Tzekhonowitzer
em Karkow, nem Park na América do Norte, nem Cantacuzéne
em Bucarest, nem Aldershoff na Holanda, nem Neufeld e Bruno
Lange no Instituto Roberto Koch de Berlim, ninguém mais achou
aquilo que Petroff estava dando como a verificação mais fácil
de fazer-se.
Que provaram Petroff e seus colaboradores de definitivo e
de exato ?» — Assis.
Nobécourt, nome por demais acatado na pediatria, a princípio,
não ocultou as suas dúvidas ao BCG, o que deu margem a interprestações alarmantes. No entanto, foi o próprio Nobécourt, com
o grande prestígio do seu nome, que endossou, ao lado de urna
comissão de ilustres médicos, tais como Marfan, Chauffard, Bar,
Couvelaire, Renault, Sargent, Lesné, Barrier, Vallés e outros, a
seguinte declaração : «Não há nenhum exemplo comprobativo de
que o BCG, introduzido no organismo infantil pela via bucal ou
subcutânea, aí se tenha transformado e criado lesões tuberculosas
virulentas».
Acredito que estes poucos exemplos já constituem inequívocas
respostas aos adversários do BCG. Mas, muitos outros fatos
virão ainda em nosso abono.
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O BCG teve início na França, em 1921. A novel descoberta
não se restringiu às fronteiras daquele país. Tanto isso é verdade
4jue nas principais cidades da Espanha, Bélgica, Polónia, Holanda,
Jugoslávia, Noruega, Suécia, Rússia, Argentina, Uruguai, Bolívia, Cuba; em tantos países se organizaram serviços de prevacinação BCG. Na América do Norte a Calmetização vai ganhando terreno. Incrementa-se, dia a dia, mormente nestes últimos tempos. E o Brasil, onde a tuberculose está em fase de invasão, oferecendo-nos um panorama simplesmente desolador, que
tem feito o Brasil ? Antes, porém, vejamos como está a incidência
da tuberculose em nossa Pátria. Lembramos que existem cinco
capitais, a saber : Vitória, Recife, Porto Alegre, Salvador e
Belém, cujos coeficientes de mortalidade são de 340 a 600 por
100.000 habitantes. Em Vitória, Salvador e Belém, ela está em
ascenção. «A tuberculose lidera, ainda, no último quinquénio as
causas de morte em seis capitais — Belém, Salvador, Vitoria, Rio,
Niterói e Porto Alegre. Fica em segundo lugar em dez outras.»
— Barros Barreto, «Tratado de Higiene», vol. II».
Esse exemplo, por si só, fala bem alto do extremo perigo
que a peste branca representa para nós; o tributo pesado que lhe
pagamos; o prejuízo sem conta, de natureza humana e de ordem
económica, que ela nos causa.
Infelizmente, no Brasil, só houve uma campanha contra a
tuberculose, de âmbito nacional, instituída pelo Decreto nó 9.387,
de 20 de junho de 1946.
Esperamos que essa campanha produza os melhores resultados. Entretanto, é preciso que ela envolva os homens públicos
e o povo. Seria mesmo útil que nessa batalha não faltassem as
classes armadas, porque o problema interessa a todos os brasileiros,
de vez que nós estamos em face de um tremendo inimigo, em
plena invasão. À tuberculose não é só um problema de saúde
pública; é um problema nacional. O ilustre Deputado Deodoro de
Mendonça, no seu parecer por parte da Comissão de Educação
e Cultura, a respeito da criação da cadeira de Tisiologia, assim
se expressa : «Destacando estatísticas oficiais, o Dr. Alcêdo
Coutinho, Deputado por Pernambuco, no seu excelente trabalho
na Comissão de Investigação Económica e Social, criada pela
Assembleia Constituinte, afirma que o número de mortos de tuberculose no Brasil é de 80.000 por ano, sendo o de tuberculosos
de 600.000 a 800.000».
Não nos deteremos muito em apreciar o quadro que a pertinaz
moléstia nos apresenta. O que se irnpõe é luta com vigor, com
fé, com urgência, pois estamos muito atrasados nessa luta; estamos
chegando tarde. E a nossa Pátria já sofreu demais, por isso que.

— 25

anualmente, só com a tuberculose, perde a população igual à de
uma grande cidade brasileira, cifra de mortalidade simplesmente
astronómica.
«O problema da tuberculose no Brasil é de enorme complexidade. Embora seja apenas uma doença transmissível, sua epidemiologia e profilaxia estão na dependência de todos os fatores
biológicos, económicos e sociais que caracterizam a civilização.
Não basta conhecer o lado estritamente técnico do problema paia
traçar normas de profilaxia». — Abreu — «Deve-se, no entanto,
assinalar que o mais alarmante no momento epidemiológico atual
não é tão só o elevado índice de mortalidade, o grande número
de tuberculosos, mas, sobretudo, o fato de a grande maioria dessa
grande massa tuberculosa ser descoberta em fase já tardia da
enfermidade, quando os recursos terapêuticos e profiláticos de
pouco valeriam» — Ibiapina.
«Diagnóstico precoce, vacinação dos analérgicos, tratamento
ambulatório dos doentes, bloqueio dos focos domiciliares, tratamento e isolamento hospitalares dentro dos nossos recursos.
Assim teremos a maior investigação de medicina social jamais
realizada, de cujo resultado dependerá o curso da tuberculose no
Brasil» — Abreu.
Na luta anti-tuberculosa devemos levar em linha de conta :
a) Assistência médica. Cabe aqui o máximo cuidado ao
doente, desde a sua localização, por um grupo de assistentes
sociais, até o seu tratamento. Neste particular, o dispensário tem
relevante papel. E, às vezes, o internamento se impõe. Os
cálculos nos informam que no Brasil temos apenas 10 % dos
leitos que deveríamos ter para atendermos aos tuberculosos;
b) assistência social -- Ê um cuidado que se destina, sobremodo, a acudir à família do doente, que, não raro, ao faltar o
chefe da casa, fica na extrema miséria;
c) assistência económica — Trata-se do auxílio ao doente,
auxílio que, entre nós, de modo geral, é insignificante e não basta
nem para aquisição dos medicamento. É lógico que estou me
referindo aqui aos segurados dos Institutos e Caixas. E, como
complemento dessa assistência, é indispensável o seguro da doenç(i,
o seguro tuberculose. Na Itália, o seguro contra a tuberculose
existe desde 27 de outubro de 1927. Em 1924, naquela Nação,
o índice de mortalidade ascendia a 65.000. Em 1933, morriam
35.000 tuberculosos. A princípio, o óbito era de 156 por 100.000
habitantes. Já, então, naturalmente com evidente benefício da lei
de seguro, os dados afirmam 77 por 100.000 pessoas, abaixo do
ponto crítico e com uma redução de 50 % em tão poucos anos.
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Diga-se, também, que será de grande importância se o seguro
se estender à família do segurado;
d) assistência profissional — Médico de trabalhadores de
longa data, tenho observado com profunda tristesa a incidência
frequente e impressionante da tuberculose nos operários. Uma
das grandes preocupações do enfermo é a invalidez. Devemos
convergir a nossa atenção para que o doente não seja um peso
morto no orçamento do país.
Não resta a menor dúvida que, em face da deficiência de
elementos para uma assistência ampla aos doentes, eles chegam
em fase final; chegam quase sempre, para a morte. E outras
vezes morrem pelas ruas, em completo abandono.
Mal havia eu terminado o meu curso médico, recebi um
apelo patético para organizar o Serviço de Saúde de um Sindicato.
Percebi a pressa de que estavam possuídos, e me preocupei. Fazendo indagações, disse-me um diretor que eles estavam apavorados, pois num daqueles dias, segundo expressão fiel : «Morrera
ali dentro da sede o Secretário Geral, afogado no seu próprio
sangue». Esse fato não é isolado. Nas fábricas, de quando em
quando, um trabalhador morre afogado no seu próprio sangue.
Por via de regra, é a tuberculose.
Mas nem sempre o doente é atacado pela doença para morrer
dela. A Abreugrafia facilitou o diagnóstico precoce. E muitos
doentes poderão tratar-se, voltando a desempenhar uma função
de acordo com a capacidade física.
Tenho notado que a grande preocupação do enfermo é pensar
que está inutilizado. E isso constitui o seu maior sofrimento.
Julgar que ele não será mais aceito pelo empregador, -- que não
tem mais aptidão para o trabalho, eis a sua grande angústia. Por
esse motivo, muitas vezes o paciente resiste à moléstia, e só procura
recursos assistencial em estado muito adiantado, pelo medo de
ser substituído, despresado, abandonado. E ainda mais, tem os
encargos de família, pois a ajuda que terá há de ser pequena,
humilhante, quase inútil.
Por isso, é preciso uma educação sanitária, um recenciamento
torácico obrigatório, e o que se impõe, também, é a recuperação
e a readaptação do indivíduo. Ê preciso, através de ensinamentos
metódicos, pacientes, contínuos, fazer ver ao enfermo que será
aproveitado, que ele não é um inválido, que voltará para a comunidade trabalhista. O binómio da luta contra a tuberculose se
resume nisto : Assistência e Profilaxia.
Na profilaxia, o item primeiro seria uma bem articulada propaganda, através de todos os órgãos da difusão a fim de que todos
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ficassem, não só alertados, como também instruídos contra a peste
branca. Seria uma defesa aos sãos e aos ameaçados. E como
complemento dessa defesa, dado o seu baixo custo, a facilidade
da sua aplicação e os eficientes resultados produzidos, devemos
oficilializar o BCG.
«A imunização ativa por meio do BCG representa, no momento, o recurso mais acessível às condições atuais da luta antituberculosa» - - Pedral Sampaio e Nogueira Martins.
Convém esclarecer o que se tem feito no Brasil no setor
da vacinação. Quando teve início; quem foi o pioneiro desse
movimento; quais os resultados, e o que se nos impõe.
A investigação e o estudo desse problema, bem como a aplicação do BCG, tem demonstrado o papel inestimável da vacina
na luta antituberculosa. O Brasil, que pelos seus técnicos, — entre
os quais um se agiganta : Àrlindo de Assis, - - não ficou relegado a segundo plano, muito ao contrário, está na linha de
frente, com uma já notável contribuição.
Um trabalho intitulado «Premunição pelo BCG», Em São
Paulo, diz no seu primeiro período -- «O bacilo BCG foi trazido
para São Paulo em 1925, por Eduardo Vaz, então assistente do
Instituto Butantã, que o recebeu do Professor Àrlindo de Assis,
do Rio de Janeiro».
«Está perfeitamente admitido que a primeira premunição
pelo BCG em São Paulo foi feita por Nelson Campos, em 4 de
julho de 1926».
«Clemente Ferreira, desde 1926, começou a fazer a premunição pelo BCG em recém-nascidos, filhos de pessoas tuberculosas
que frequentavam o Dispensário Clemente Ferreira».
Nesse mesmo trabalho se lê que até junho de 1929, apenas,
foram realizadas 150 premunições pelo BCG. Destarte, se depreende que a vacinação de 1926 a 1929 seguiu um ritmo irregular
e moroso. É interessante assinalar, e isto não padece dúvida, que,
entre nós, Assis, após estudos acurados do germe, fez as primeiras
tentativas em 1925, em Niterói, vacinando recém-nascidos. Os
seus trabalhos foram interrompidos por falta de controle clínico.
Como homenagem histórica, devo lembrar que o primeiro
movimento social em prol dos tuberculosos se evidenciou através
da «Liga Brasileira Contra a Tuberculose», fundada em 1910, e
que hoje se chama «Fundação Ataulfo de Paiva».
Em 1927, o Ministro Ataulfo de Paiva oferece o controle
clínico ao Professor Àrlindo de Assis, sendo ali vacinada, a 27
de agosto daquele ano, a primeira menina, filha de tuberculosa,
menina essa que está viva e goza saúde.
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Diga-se, de passagem, que, em França, Calmete era, apenas,
pesquisador. Não fazia a parte clínica. Tanto é verdade que
ele pediu a Weill-Hallé, obstetra, para fazer a observação clínica,
o que, aliás, fizera e cuja primeira experiência foi realizada, no
homem, em 1921, por via digestiva. Em 1924 passou a fazer o
BCG, por via subcutânea, em indivíduos não recém-nascidos.
E Assis, na sua infatigável trajetória, na sua sublime peregrinação em benefício do nosso povo, sobretudo de nossa criança,
tem sido, a um tempo : bacteriologista, controlador clínico e
preparador dos técnicos auxiliares. É uma atividade tríplice,
exaustiva, em que jamais lhe faltou a tendência, ou melhor, a verdadeira devoção apostular.
Nessa trincheira de defesa da ciência e da nacionalidade brasileira, danificada já pela lepra, pela malária, pela sífilis, pela
verminose, pelo câncer, pela deficiente nutrição e por tantos outros
males, aí, Assis, apesar da luta árdua que tem enfrentado, jamais
conheceu derrota ou recuo siquer. Com a fé própria dos predestinados, com a persistência dos sábios, que de fato o é, com
a dedicação e o despreendimento que só as grandes almas possuem,
tem ficado imperturbável na sua cidadela, alheio às agitações
que lá fora alteraram, tantas vezes, a política, os regimes e inúmeras instituições, haja vista com a voragem tremenda da segunda
conflagração mundial. Arlindo de Assis está sempre no mesmo
posto : uma vida em constante atividade por um povo pobre e
doente, um povo tão necessitado.
Quando se deu a tragédia de Lubeck, ele, certo de suas pesquisas, convicto das suas observações clínicas, não teve medo, não
teve a covardia própria dos indecisos; insistiu na sua grande tarefa,
porque não tinha dúvidas de que o BCG não seria capaz de produzir aquela dolorosa catástrofe. Para que o pânico não se estabelecesse entre nós, ele escreveu um trabalho, alertando e orientando a nossa gente. Acredito mesmo que a sua convicção era tão
forte quanto a do Prof. Calmette. Essa convicção constitui uma
raridade. Raimondi, na Argentina, proclamou: — «Produzido o
trágico, episódio de Lubeck de 1930, que tanto impressionou o
mundo científico e a opinião público, os trabalhos de vacinçaão
sofreram uma interrupção durante o tempo que foi necessário para
estabelecer, categoricamente, quais foram as causas reais de alarma,
que como sabemos, resultaram, apenas, da qualidade da vacina.
Provada novamente, no ano seguinte a sua inocuidade, foi reiniciada, em abrihde 1931, a aplicação da vacina BCG entre os filhos
de tuberculosos».
Na Rumânia, suspendeu-se a vacinação pelo BCG. Aqui, não
faltaram, também, apesar de em número escasso, os apressados

defensores do povo, que desataram diatribes, sem, entretanto, os
efeitos preconcebidos... Não resta dúvida que Calmette não
capitulou diante do triste acontecimento, embora tenha sofrido
amargamente com o fato. Ele soube da incúria na troca das culturas, de tal modo que Deyck pagou, na prisão, por esse descuido
fatal. Isto, porém, não constituiu nenhum conforto apra o velho
sábio francês. Parece-nos que um grande estímulo, como se fosse
uma mensagem de confiança, foi a atitude de Altstaedt, Diretor
da Higiene Municipal de Lubeck, que estava tão convencido da
inocuidade do BCG, após a tragédia citada, que pediu ao grande
Calmette a vacina -para imunizar o seu próprio filho. Esta foi,
naturalmente, mais uma resposta insofismável a quantos detratores
pudessem aparecer, colocando-se contra um sistema eficiente de
prevenção, a tão perniciosa moléstia.
Infelizmente, Calmette durou muito pouco tempo e não poude
assistir outros sucessos da sua descoberta; a generalização do BCG,
com o evidente benefício que prestou em todo o mundo, e que
também encontrou no Brasil uma contribuição digna de menção
honrosa.
Nunca houve tanto interesse na aplicação de um método profilático quanto se tem feito em relação ao BCG. Grande parte de
seus adversários, cientistas de projeção mundial, hoje são arautos
do BCG. Gerlach, que em 1927 era ferrenho inimigo do BCG,
mais tarde passou a ser um dos mais intransigentes defensores,
desempenhando ativo papel na sua propagação. William Park,
em 1927, não acreditava que o BCG pudesse ser um germe inofensivo. Ele e a sua assistente, Camille Kereszturi, declararam
em 1936, como se lê na «Revista Americana de Tuberculose», volume 36, página 437: — «As provas obtidas por outros investigadores, e por nós, evidenciam, cada vez mais claramente, que a
vacina BCG é inofensiva para os animais e para o homem». «Como
o germe do BCG é inofensivo e aumenta consideravelmente a
resistência à tuberculose, ele deve ser considerado como medida
urgente de saúde pública para a prevenção da tuberculose nos
indivíduos não infestados e ameaçados pela tuberculose familiar».
Pena é que Calmette não estivesse no mundo para assistir
mais essa bela conversão.
A mesma revista citada, vol. 55, pág. 234, de março de 1947,
diz: — «A vacina BCG é hoje aceita geralmente pela profissão
médica e pelos leigos na Escandinávia, como medida importante na
profilaxia da tuberculose, não só por ser absolutamente inócua,
como por produzir um grau elevado de proteção contra a tuberculose virulenta exogênica. Desde 1940 mais de 100.000 pessoas
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foram vacinadas com o BCG na Noruega; na Suécia foram 250.000
civis c 58.000 recrutas. Na Dinamarca, mais de 150.000 pessoas».
Na América do Norte, ainda dentre outras estatísticas, lembro
uma de Aronson e Parmer :
A) 1.550 vacinados pelo BCG;
B) 1.457 testemunhas.
Em 6 anos, 60 mortes por todas as causas. Incidência total de
tuberculose, morbilidade e mortalidade, foram 185 no grupo B e
40 no grupo A. Essas observações foram feitas em grupos de
populações índias, em vários Estados americanos. Em Chicago,
Rosenthal, Blahd e Leslie, em crianças recém-nascidas, 2.175 vacinadas . Obesrvaram l. 262 crianças. As crianças testemunhas
nasciam na mesma maternidade. Das l. 262, a maior parte não
tinha contato com tuberculosos.
O grupo de crianças em contato era o seguinte :
58 vacinados;
63 não vacinados.
Apenas um caso de tuberculose nos vacinados, sem óbito.
No grupo não vacinado, nos testemunhas, 4 casos de tuberculose, com 3 óbitos.
Como se vê, os exemplos são fartos. E entre muitos, recordo
ainda do Primeiro Congresso Nacional de Tuberculose, em 1939,
onde, podemos apreciar, pela primeiva vez, a difusão do BCG.
Cito, com justiça, a contribuição do Professor Pereira Filho sobre
o «Serviço do BCG no Dispensário António Fontes», de Porto
Alegre, com 2.652 vacinados de Calmette e Guerin. Em Pelotas,
«Mário Meneghetti» com 1.901 vacinados de 1933 a 1939.
«A vacina BCG, no plano da luta antituberculosa do Departamento Estadual de Saúde (R. G. do Sul), com observações de
1928 a 1939 — cuja estatística atinge 13.438».
Dr. J. Maya Faillace — «A vacinação pelo BCG no Pará» —
Dr. Henrique Esteves — «O BCG em Vitória».
Não faltou ali, naquele memorável conclave, a contribuição
de Alejandro A. Raimondi, que disse: — «Iniciada em 1925 a
vacinação com o BCG, nos serviços da luta antituberculosa da
cidade de Buenos Aires, é já possíevl, depois de transcorridos 13
anos, apreciar seu valor como meio de prevenção da tuberculose
na infância.-Desde então, até 31 de março do corrente ano, tem-se
aplicado a vacina a umas 58.000 crianças».
file trouxe com seu amplo e bem documentado cadastro informações eloquentes, admiráveis .E nas suas convincentes conclusões
recomenda manter e ampliar o uso do BCG.

"**••"* O J. ———

Daí para cá, os mesmos pesquizadores e outros não ensarilharam as armas. Prosseguem em todas as direções. Lutam ininterruptamente. Entre os adeptos fervorosos e infatigáveis convém
lembrar aqui o nome de Àlvimar de Carvalho. E agora eu pergunto: será que essas vacinações todas, todos esses trabalhos do
passado e do presente, será que tudo isso não tem uma alta finalidade? Será que esses lutadores que tão abnegadamente se vêm
consagrando num setor importante da medicina, assim o fazem por
mero diletantismo Impossível ? Não se pode duvidar de tão elevados propósitos.
Não se pode negar a evidência dos fatos. O BCG é uma realidade .
E a luta continua.
Em São Paulo, o serviço do BCG de 1942 a 1945 fez as
seguintes premunições :

1942
1943
1944
1945

5.006
5.754
6.257
5.311

premunições
premunições
premunições
premunições

TOTAL

22.328

premuniçõe

No interior:
Premunições no interior do Estado de São Paulo :
(Serviço feito em articulação com a Divisão do Interior, do
Departamenot de Saúde).
1940
1941
1942
1943
1944
1945

102
335
833
1.152
1.118
1.330

premunições
premunições
premunições
premunições
premunições
premunições

«Assim, sabendo-se que no triénio de 1942-1944 nasceram na
Capital Paulista 112.852 crianças, e admitindo-se que tivessem sido
todas premunidas — trabalho perfeitamente exequível, aliás, desde
que se disponha de recursos suficients — poderíamos verificar que
as despesas de consumo com a vacina BCG teriam sido de Cr$
135.429,60.
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Apura-se, desta forma, que o estudo comparativo das despesas
de assistência (representadas pelo custo de instalação dos leitos de
sanatórios, pelo Governo Federal) e dos gastos da profilaxia
(descriiminados pelo custo do preparo da vacina BCG, pela Liga
Paulista Contra a Tuberculose), demonstra claramente que a proteção contra a tuberculose, de todos os recém-nascidos, na capital
de São Paulo, no período de 3 anos, teriam custado quase tanto
quanto a instalação de 10 leitos em sanatórios.
Essas deduções, que não são frutos de imaginação, mas tiradas
da evidência dos fatos, não devem ser interpretadas como condenação ao programa das construções de sanatórios que tem aqui,
como em toda a parte, função definida no aparelhamento anti-tuberculose, antes como incentivo em favor da difusão do BCG, porque a aplicação de regras profiláticas bem orientadas tem sempre
como consequência a diminuição progressiva de encargos assistenciais.
Concluímos assim, que a premunição pela BCG se presenta,
no momento, como recurso sanitário de escolha em qualquer programa que vise a intensificação, em bases económicas, da luta contra
a tuberculose» (Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia, vol. LHI
— janeiro de 1947 — N* l, pág. 29) Pedral Sampaio e Nogueira
Martins.
Esses mesmos autores, em recente trabalho, estimam o total
de Becegeizados em São Paulo no «Departamento de Saúde», do
Estado, e da «Liga Paulista Contra a Tuberculose», de 1929 a 1944
— (31 de dezembro), em 40.208 premunidos.
Voltemos ao Distrito Federal, precisamente à «Fundação
Ataulpho de Paiva». Apreciemos o estudo sobre a incidência da
tuberculose em crianças vacinadas e não vacinadas com o BCG,
que sofreram contágio tuberculoso, vivendo em ambiente familiar:
(1934-1947):

TABELA

WIBERTO GUEDES PEREIRA, AFRANIO RAUL GARCIA,
J. LINS MONTEIRO DA FRANÇA E HÉLIO DE MARTINO
RESUMO ESTATÍSTICO

Famílias observadas
Filhos observados ..
Filhos vacinados ...
Filhos não vacinados

38
157
81

76

Mortalidade por tuberculose:
Das 81 vacinadas, faleceu l, suspeita de tuberculose 1.23%
Das 76 não vacinadas, faleceram 7 com tuberculose 9.21%
Por si só esse esquema é elucidativo.
Transcrevemos, também, um outro estudo, ou melhor, um
inquérito de família feito em colaboração com o Serviço Nacional
de Tuberculose :
Total de famílias
Total de crianças
Vacinados
Não vacinados
Sombras anormais :
Vacinados
Não vacinados

430
l. 140
588
552

51
85

~
—

8,6%
15,3%

Processo tuberculoso :
Vacinados
Não vacinados

16 — 2,7%
63 — 11,4%

Processo Inespecífico :
Vacinados
Não vacinados

22 — 3,7%
6 — 1,08%

Processos duvidosos :
Vacinados
Não vacinados

13 ~
16 —

2,2%
2,7%

Óbitos — TP :
Vacinados
Não vacinados

O
4 —

0,7%

E se tudo isso não bastasse, teríamos aquela esmagadora estatística do Pró f. Adindo de Assis, de 1927 a maio de 1947. Atentai
bem para esta cifra: — 209.287 vacinados. Totalde crianças controladas pelo referido cientista: — 49.283; 23% de controlados.
Será que em algum outro lugar da terra existe alguém que
tenha atendido ao laboratório, ao controle clínico, à preparação dos
auxiliares técnicos, ao magistério, apresentando, depois, uma estatística tão precisa, tão ampla e tão convincente como essa? Para
nós, os brasileiros, acontribuição de Assis, não só auxiliou tanto
e tanto o Brasil, a nossa gente, como prestou; (e graças a Deus)
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está prestando ainda um serviço em prol da ciência e do género
humano.
Portanto, estamos diante de um método profilático dos mais
aceitos, dos mais generalizados, dos mais úteis por isso que o BCG
constitui uma das maiores aquisições do século, tão grande mesmo
que, no terreno médico se ombreia com o método de Forlamini, o
radium da Mme. Curie, a vitamina de Funck, a descoberta de
Banting e Best, o penicilium de Fleming.
Nem meio século se passou, mas se pode dizer, desde já, que
o século XX é o século da medicina.

assinalar que as estatísticas de mortos por tuberculose, das crianças,
no primeiro ano de vida, são assustadoras. A vacinação pelo BCG,
nessas crianças, constitui fácil e inegável defesa.

Conclusões :
1) O Prof. Raimondi, já no ano de 1939, em 58.000 vacinados, em Buenos Aires, declarou que não observou nenhum caso
de contra indicação, nenhuma intolerância, transtorno de nenhuma
qualidade e que observou uma evidente diminuição da morbilidade
tuberculosa entre as crianças vacinadas pelo BCG.
2) «Não obstante terem sido formuladas, até hoje, numerosas objeções contra o BCG, a despeito do longo tempo que conta
já a prática da premunição de Calmette no homem, não houve, até
hoje, um único argumento contrário que tivesse prevalecido através
do consenso geral, tanto dos experimentadores, quanto dos clínicos.
O que se tem visto sempre é o aparecimento de uma ou várias
objeções, aparentemente apoiadas em fatos de observação ou de
experimentação, objeções que se procuram implantar com veemência
maior ou menor, que passam a ser alvo do controle geral, para
serem, pouco a pouco, deixadas em silêncio, sem que seus autores
ou co-responsáveis se interessem em assegurar-lhes o triunfo que
mereceriam, se tivessem sido verdadeiras» — Assis.
3) Povos de alta cultura, como os escandinavos, holandeses,
franceses, americanos, etc., nos quais a incidência da tuberculose
é baixa, realizam e clamam pelo BCG, sendo que a Inglaterra
lamenta nada ter feito nesse sentido, pois os ingleses foram impermeáveis à Calmetização.
4) Cientista's dos mais afamados e de países inúmeros, em
diversos continentes, apregoam e recomendam a premunição pelo
BCG.
5) No Brasil, a tuberculose é um dos grandes problemas
nacionais; ela, aqui, mata os indivíduos em todas as idades, sobretudo na idade em que o ser humano mais pode produzir. Convém

6) Sendo o BCG um método de profilaxia barato e de emprego que não oferece dificuldade, é mister que se faça do BCG
um ponto de apoio definitivo. Por isso, é preciso lançar mão de
uma propaganda ativa pela imprensa, rádio, cartazes, palestras
através dos estabelecimentos de ensino, convénios com as companhias de transporte, sobremodo as aerovias. E, finalmente, o
apoio oficial, isto é, o amparo em lei, condição que o projeto do
nobre Deputado Miguel Couto Filho preenche, dado o sentido
objetivo que ele apresenta. Pelos motivos expostos, esse projeto
é digno de todo o apreço e tem o parecer favorável da Comissão
de Saúde Pública da Câmara dos Deputados.
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA (»)
Depois de ouvidos, pela Comissão de Saúde Pública da
Câmara dos Deputados, o Diretor do Serviço Nacional de Tuberculose, Professor Paula Sousa e o Diretor do Serviço B. C. G.
da "Fundação Ataulfo de Paiva", Professor Arlindo de Assis,
e as críticas-conselhos dos nobres membros da Comissão de
Saúde, apresentamos com fundamento nos mesmos considerandos
do projeto, ( 2 ) o seguinte substitutivo ao projeto n9 287, que torna
mais exlícita a prática a difusão da vacinação B. C. G. no território nacional:
Resolve:
Art. 1.° O Governo providenciará urgentemente pelo Ministério de Educação e Saúde, através do Serviço Nacional de
Tuberculose, os meios necessários para promover em todo o país,
por intermédio da "Fundação Ataulfo de Paiva", a vacinação
ampla pelo B. C. G. em todos os casos indicados, nos recém
natos, na infância e adultos.
Art. 2.° O Serviço Nacional de Tuberculose fará ampla
propaganda da segurança e vantagens do B.C.G- na imunização específica contra a tuberculose.
(1) Apresentado pelo Deputado Miguel Couto Filho.
(2) Os considerandos referidos figuram nas páginas 18 e 19.
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Art. 3' Dentro de dois anos, será solicitado no registro de
nascimento, na matricula das escolas, faculdades de medicina,
escolas de enfermagem e serviços hospitalares, prova de vacinação B. C. G. ou certificado de alergia nos adultos, salvo nas zonas
rurais e nas cidades onde ainda não houver vacinação B.C-G.
Parágrafo único. A falta de prova de vacinação B.C.G.
deverá constar no "registro de nascimento", para que possa ser
aconselhada ou providenciada a vacina.
Art. 4.° Dentro de 60 dias, o Serviço Nacional de Tuberculose ajustará com a Fundação Ataulfo de Paiva, mediante contrato, a orientação e a execução da vacinação em massa pelo
B. C-G., conferindo a esta instituição a necessária autonomia e
os recursos para abastecer materialmente e acompanhar cientificamente a imunização B.C.G. no território nacional.
Art. 5.° Para custeio da preparação e distribuição da vacina
B.C.G- fica o Governo autorizado a abrir o crédito especial de
Cr$ 3.000.000,00.
Art. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1947. — Aprovado: Novelli
Júnior, Presidente. — Miguel Couto Filho, Relator. — Rui Santos.
— Ferreira Lima, — Leão Sampaio. — Odilon Soares. — Denjamin
Farah. — José Maria. — Alcédo Coutinho. — Alarico Pacheco. —
Bayard Lima. — Olinto Fonseca. — Frois da Mota. - - Jandtii
Carneiro. — Romão Júnior.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
Relator — Deputado Amaral Peixoto
O projeto 287, de autoria do Deputado Miguel Couto Filho,
determina a intensificação em todo o País da vacinação pelo
B. C. G. em todos os casos indicados e concede para esse j'im o
crédito de Cr$ 3.000.000,00 ao Ministério da Educação e Saúde
Pública.
A Comissão de Saúde Pública aprovou longo e minucioso
parecer do deputado Benjamin Farah favorável ao projeto e,
depois de ouvir o Diretor do Serviço Nacional de Tuberculose,
Professor Paula e Sousa e o Diretor do Serviço B.C-G. da "Fundação Ataulfo de Paiva", professor Arlindo de Assis, apresentou
um, substitutivo, sobre o qual emitimos parecer.
O projeto está perfeitamente justficado e os nomes dos que
nele colaboraram nos tranquilizam inteiramente sobre a parte
técnica. Só lamentamos que a situação financeira do País não
permita conceder maior dotação para a ampliação de tão úril e
patriótico serviço. Propomos, assim, que seja aprovado o substitutivo da Comissão de Saúde, dando ao art. 2* a seguinte redação:
Art. 2.° — O Serviço Nacional de Tuberculose
fará ampla propaganda da segurança e vantagens do
B.C.G- na imunização específica contra a tuberculose
e, para mais facilmente ampliar esse serviço deverá ter
entendimento com as repartições estaduais.
Sala "António Carlos", em 28 de agosto de 1947. -- Sousa
Costa, Presidente- — Amaral Peixoto, Relator. — Gercino de
Pontes, na ausência do Deputado Barbosa Lima. — Raul Barbosa
— Café Filho. — Orlando Brasil. — Carlos Marighela. — Fernando Nóbrega. — Dioclécio Duarte. — Tristão da Cunha. Aluísio de Castro.
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VACINAÇÃO ANTI-TUBERCULOSA PARA TODO
O BRASIL
O SR. MIGUEL COUTO FILHO (Para encaminhar a votação) —
Sr. Presidente, quando apresentei o projeto, agora em votação, que
institui o Serviço Nacional de Vacina B.C.G., tive a subida honra
de ver acercarem-se desta tribuna quase todos os ilustres médicos
que terá assento neste Parlamento, desvanecendo-me com apartes
favoráveis à minha iniciativa; a este projeto que visa a difusão,
por todo o Brasil, em caráter facultativo, da vacinação anti-tuberculose pelo B.C.G.
Nessa ocasião, ofereci à Câmara copiosa documentação, colhida durante as férias parlamentares, na viagem que fiz à Europa,
para onde fui com a preocupação de frequentar novamente o Instituto Pasteur, de Paris, a fim de investigar as últimas estatísticas
sobre o emprego da vacina BCG e apreciar o progresso de sua
técnica. Mostrei, então,- à Câmara, como está difundida por toda a
Europa essa vacina, pois na França, só no após guerra, foram vacinados 675.595 crianças, e com os melhores resultados. A Bélgica,
a Suíça, Itália e Espanha e a própria Inglaterra procuram, pelo
BCG resguardar o futuro de suas gerações. Os países nórdicos
e a Rússia, Polónia, Thechoslovaquia tornaram o seu emprego
quasi obrigatório para as crianças e adultos analérgicos. Recordei
ainda o histórico do BCG, salientando a grande colaboração brasileira, que se tornou notável pelas investigações científicas do
professor Arlindo de Assis, à frente de sua escola, na Fundação
Ataulfo de Paiva, cujo patrono foi o grande animador da sua
difusão no Brasil. Conseguiu até agora aquele abalisado cientista
vacinar 209.287 crianças, e controlar 49.283, o que quer di2er
25 % de controlados.
Estou certp, Sr. Presidente, de que essa vacina deu resultados
positivos por toda parte, devidamente comprovados; ao lado da
abreugrafia, que vem sendo estudada, nesta Casa, num projeto do
nobre deputado Sr. Odilon Soares, constituirá a arma mais poderosa
da profilaxia da tuberculose.

Sr. Presidente, não desejo me alongar nas considerações que
venho fazendo, uma vez que os Srs. Deputados, com maiores responsabilidade na votação deste projeto, estão perfeitamente esclarecidos. Refiro-me aos médicos com assento no Parlamento, cujo
apoio à medida representa a melhor garantia, o conselho mais
seguro para uma boa decisão do plenário.
O Sr. Ruy Santos — Não queira que V. Excia. terminasse o
seu discurso sem, antes, eu fazer a declaração de que, muito embora
figure no impresso que o projeto de sua autoria tem um Substitutivo, em rigor, é de V. Excia., visto como o nobre colega, após
a apresentação do projeto em plenário, reconheceu necessidade de
introduzir-lhe ligeiras modificações, o que fez, como membro que
é daquela Comissão.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Agradeço o aparte do distinto colega, realmente muito amável; devo lembrar, porém, que,
para dar maior segurança e prestígio ao projeto, pedi que a Comissão de Saúde dele tomasse a iniciativa, isto é, o tornasse de sua
própria autoria.
O Sr. Ruy Santos — Perfeitamente.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO ~- Sr. Presidente, quero apenas
dizer ao plenário que este projeto, de grande responsabilidade científica, foi examinado com o maior zelo e muito critério por parte
dos nobres membros de Comissão de Saúde.
O Sr. Ruy Santos — Tive oportunidade de convidar a prestar
depoimentos não só o Sr. Arlindo Assis, que é um grande sábio e
estudioso desse assunto como o próprio chefe do serviço de tuberculose ...
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Era exatamente o que queria
dizer.
O Sr, Ruy Santos — .. .que apoiaram inteiramente o projeto
de V. Excia.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — A Comissão de Saúde ouviu
todos os especialistas, as maiores autoridades no assunto. Couvidou
o Diretor do Departamento Nacional de Tuberculose, professor Rafael de Paula Sousa, e o professor Arlindo de Assis. Este último
trouxe à Comissão uma documentação impressionante dos resultados
positivos, que afasta qualquer impugnação ou restrição a este projeto, que tantos benefícios trará às futuras gerações brasileiras.
Sr. Presidente, foi relator deste projeto o meu nobre colega
de Comissão, deputado Benjamin Farah, que elaborou um longo,
minucioso e erudito estudo sobre o assunto, concluindo com as
seguintes palavras:
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"Estamos diante de um método profilático dos mais aceitos,
dos mais generalizados ,dos mais úteis, por isso que o B.C.G.
constitui uma das maiores aquisições do século."
Esse conceito foi subscrito pela Comissão de Saúde.
O Sr. Hugo Carneiro — V. Excia. permite um aparte?
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Pois não.
O Sr. Hugo Carneiro — Estou ouvindo com a atenção que me
merece o nobre deputado, cuja autoridade na matéria que está versando reconheço. Queria, entretanto, prestar uma informação, qual
a de que quando a Comissão de Saúde entrou a discutir o projeto,
fui procurado aqui na Câmara por vários pediatras, eminentes colegas de V. Excia., que me trouxeram um memorial. Este memorial
eu encaminhei ao deputado Ruy Santos, pedindo a S. Excia., tomalo em consideração porquanto seus autores divergiam do ponto de
vista do professor Arlindo Assis, e queriam que a Comissão conhecesse sua opinião a respeito, por entenderem que o assunto ainda
estava numa fase de experimentação e que não convinha, portanto,
ficar dentro das normas rígidas do projeto. Não sei se as ponderações contidas naquele manifesto foram tomadas em consideração
pela Comissão de Saúde. O que quero é fazer presente o apelo que
me dirigiram aqueles médicos.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO ~ Agradeço o aparte de V.
Excia., e tenho a informar que todos os cuidados foram tomados pela
Comissão de Saúde, que ouviu e procurou mesmo cada um de
nós, membros da Comissão, elucidar, examinar no seio médico
brasileiro todos os detalhes do projeto •— e posso asseverar a V.
Excia., que o voto unânime da Comissão de Saúde foi perfeitamente
seguro, porquanto temos elementos de ordem cientifica e técnicos
perfeitos para aconselhar essa medida como imprescindível.
Creio, portanto, que o Plenário, em sã consciência, pode
aprovar o projeto, que seria a defesa mais segura contra a devastação da terrível peste branca, preservando as futuras gerações do
Brasil.
(Muito bem, muito bem. Palmas.)

O PROJETO B.C.G. EM DISCUSSÃO FINAL (*)
O SR. AÍIGUEL COUTO FILHO (Para encaminhar a votação) —
Sr. Presidente, o projeto que apresentei para promover a difusão
da imunização ante-tuberculosa pela vacina B.C.G., por todo o
pais, passou a ser projeto da Comissão de Saúde por um substitutivo assinado por todos os seus membros.
Tenho em mãos farta documentação comprovando os últimos
progressos dessa vacina no Brasil e em todos os países civilizados
onde está sendo adotada e, oficialmente, prestigiada.
Neste momento, desejo apenas reafirmar ao douto plenário que
os membros da Comissão de Saúde se desvelaram no estudo da referida vacina, visitando todos os serviços, que vêm se ocupando do
assunto e assistindo às reuniões nas sociedades médicas que dela trataram.
Este projeto está perfeitamente estudado, quer nesta Casa, quer
nas sociedades sábia» que apreciaram a matéria detalhadamente.
Podemos afirmar — e a Comissão de Saúde está convicta disso — que esse projeto prestará um dos mais relevantes serviços às
futuras gerações do país,
O Sr. Getúlio Moura — Desejaria um esclarecimento do nobre
orador: essa vacinação terá caráter obrigatório ou compulsório?
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Agradeço a oportunidade que
me dá o nobre colega. Esse é um assunto que desejava abordar.
Faço questão de afirmar que o projeto não deu caráter de obrigatoriedade à vacinação, apenas aconselha, pede, promove a difusão da
vacina. Desde a primitiva redação do projeto, repelimos essa obrigatoriedade justamente porque sempre fomos contrários a imposições desta ordem; a vacina B.C.G. torna-se obrigatória espontaneamente, pelo seu real valor, afirmado por todos que a conhecem
de perto. Pelos seus benéficos resultados, os pais e todos os que
í*) No projeto foram aceitas pela Comissão de Saúde duas emendaa
de redação, do nobre Deputado Barreto' Pinto.
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dela necessitam serão os primeiros a solicitarem-na. A Fundação
Ataulfo de Paiva, por exemplo, aplica essa vacinação durante
vinte anos, sem jamais ter dado o sentido de obrigatoriedade á
mesma, e cerca de duzentos e cinquenta mil crianças receberam o
B.C.G.
O Sr. Bastos Tavares — O que o nobre orador afirma tem ícalmente grande fundo de verdade. (Apoiados). Os resultados estatísticos recolhidos ultimamente da vacinação pelo B.C.G. já são
convincentes, não só quanto à sua eficiência, conferindo aos vacinados imunidade contra a tuberculose, como também pela inocuídade, relativamente a qualquer distúrbio que pudesse acarretai ao
organismo humano. Esses resultados são tão convincentes que hoje
as nações mais cultas e civilizadas que ainda não aplicavam o
B.C.G. já cogitam das medidas necessárias à sua aplicação e generalização .
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Sem dúvida. Hoje em todo
mundo a vacinação é adotada Noruega, França, Dinamarca, Suécia,
Rússia, Bélgica, Itália; nos Estados Unidos, está se organizando
um grande Instituto para promover a vacinação, como documento
na exposição que deixo escrita com fotografia anexa.
O Sr. Getúlio Moura —- Ao que me consta, país algum adotou
em caráter obrigatório a vacinação pelo B.C.G. Daí minha pergunta, que revela intranquilidade do meu espírito, pois a matéria
me parece um pouco controvertida.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — A esta altura, já não é mais
controvertida.
O Sr. Getúlio Aíoura — Não sou técnico, inas acompanhei a
discussão em torno do assunto e fiquei muito assustado era relação
B ser o Brasil o primeiro a dar o passo da obrigatoriedade.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Posso afirmar que a vacinação foi adotada na Rússia com caráter de obrigatoriedade; creio
que também o foi na Noruega c Suécia.
O Sr. Getúlio Moura — Não me consta haver um só país que
estabeleça a obrigatoriedade dessa vacinação.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — O nobre colega está mal informado. Na Rússia é obrigatória; na Noruega o parlamento está
elaborando a lei a pedido das autoridades Sanitárias, na Suécia é
obrigatório para o serviço militar. Tenho farta documentação que
passarei à taquigrafia para ser publicada, porquanto a exiguidade do
tempo de que disponho nesta tribuna não me permite a leitura
respectiva.
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Quanto à balela criada em torno de poder a vacina ser nociva,
respondo que há pouco eu mesmo, embora alérgico, me vacinei,
assim como a meu único filho, maior de dezoito anos, e que é rmalérglco, com doses duplas de B.C.G.
O Sr. Bastos Tavares — Basta notar que a Comissão teve o
escrúpulo de ouvir adversários da vacina e,os argumento por eles
aduzidos, em absoluto, não convenceram de sua procedência, pois
estão muito aquém do progresso da ciência e se aplicam a época
remota das pesquisas e estudos.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Respondo, detalhadamente,
na exposição que faço a Casa, através do voto escrito que passarei
à Taquigrafia.
O Sr. Getúlio Moura — Para encerrar meu aparte anterior,
pergunto ao nobre orador se a vacinação é obrigatória.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Não é obrigatória; em verdade a vacinação tem caráter facultativo.
O Sr. Getúlio Moura — Nesse caso, não me oponho ao projeto.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Devo acrescentar que a
Comissão de Saúde recebeu manifestações de integral apoio do
Congresso Nacional de Higiene, recentemente realizado no Rio de
Janeiro, e do Congresso Brasileiro de Pediatria; manifestações da
Academia de Medicina e Cirurgia, com apenas um voto discordante, quase unanimidade; da Sociedade Brasileira de Tuberculose
também consta apenas um único voto discordante, exatamente esse
que faz tanto alarme, assustando as populações; recebeu o voto
unânime da Sociedade de Pediatria; tem o apoio integral do Governo e o Ministro da Educação e Saúde, Sr. Clemente Mariani
manifestou enorme entusiasmo pelas investigações que vêm sendo
feitas na Bahia pelo Professor José da Silveira, onde os progressos
da vacina são evidentes, aplicada em crianças com revacinação
mensal até seis meses, crianças que vivem em meios fortemente
baciliferos.
Posso acrescentar que na Constituição do Rio Grande do Sul
a vacinação B.C.G. foi apreciada e incluída, como medida necessária; no serviço da Armada ela já é adotada e o Almirante Nelson
Vasconcelos, Diretor do Serviço de Saúde determinou que fossem
vacinados todos os analérgicos. No Rio Grande do Sul os incorporados ao serviço militar estão sendo vacinados e foi o próprio
Ministro da Educação e Saúde, conhecedor de todos esses fatos,
que me pediu estendesse a medida, aos incorporados ao serviço
militar, que são esses indivíduos que vem do interior endenes do
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mal mas que em chegando aos meios fortemente contaminados, se
infestam violentemente, adquirindo a tuberculose galopaste.
Temos portanto o apoio das sociedades sábias do país e do estrangeiro.
Existem dois elementos que procuram —não sabemos por que
ponto de vista— combater esta medida, que vai beneficiar e prestar
relevantes serviços ao Brasil.
O Sr. Getúlio Moura — Mas são duas vozes ilustres da medicina brasileira, com amparo em grandes figuras internacionais.
Li, e confesso que me impressionaram tanto como os argumentos a
favor. Desde que uma voz se ergueu divergente, não consideraria
nunca, de caráter obrigatório, pois não ficaria com a consciência
tranquila.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Posso acrescentar que na
Academia Nacional de Medicina o problema foi várias vezes ventilado; quando introduzido no Brasil o B.C.G. foi convocado um
Conselho do qual participaram grandes autoridades, como os Professores Fernando Magalhães, Miguel Couto, Afrânio Peixoto,
Parreiras Horta, António Cardoso Fontes. Este último compareceu
ao Congresso de Oslo em 1936, apresentando os trabalhos de Arlindo de Assis. Em nome do Instituto de Manguinhos o próprio
Professor Carlos Chagas — quando ali diretor ~- determinou
se examinasse detidamente o assunto e transmitiu pessoalmente
os resultados à Academia de Medicina de Paris o estudo do Professor Astrogildo Machado, que teve ensejo de constatar a inocuidade da vacina e seus grandes resultados. Sobre seus efeitos práticos, somente as gerações futuras poderiam falar. Hoje, vinte
anos passado, podemos comprovar que a vacina está produzindo
grandes benefícios para o Brasil.
O Sr. Bascos Tavares — Quando se atenta para os trabalhos
do professor Arlindo de Assis, que é a maior autoridade do Brasil.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Talvez do mundo.
O Sr. Bastos Tavares — .. .não podemos admitir paralelo entre os seus estudos, os dados estatísticos por ele reunidos e esses
outros superficiais e apressados que aparecem na imprensa leiga.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Terminando, concito o plenário a aprovar o substitutivo da Comissão de Saúde Pública, com
as emendas aceitas do Deputado Barreto Pinto, de n.CB l e 2, e a
rejeitar as demais, visto que alterariam o seu aspecto técnico.
Entrego à Mesa a exposição escrita do assunto para que fique
na história da vacina B.C.G. (Muito bem; muito bem. Palmas
O orador ê cumprimentado.)

DIFUSÃO DA VACINA ANTI-TUBERCULOSA B.C.G.,
EM CARÁTER FACULTATIVO C)
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Pela terceira vez desta
Tribuna aprecio a vacinação anti-tubcrculosa pelo B . C . G . , não
mais para justificá-la, ou esclarecer o plenário, já bem informado,
sobre o desideratum do Projeto nç 287-B, que tive a honra de
apresentar a Câmara, e com o qual prontamente solidarisaram-se
quase todos os médicos que ilustram o nosso Parlamento, mas tão
.somente para refutar isoladas objeções ao projeto, surgidas na
imprensa leiga. Volto ao assunto, exaustivamente apreciado no
brilhante e minucioso parecer do Deputado Benjamim Farah, para
apresentar nesta discussão final do projeto, nova documentação
c valiosas demonstrações de apoio de sociedades sábias do Brasil
à vacinação B.C.G.
A probidade deve ser o apanágio do homem de ciência; as
verdades comprovadas, os fatos demonstrados não podem ser negados; desmerecem a cultura os que os procuram olvidar propositalinente, adrede preparando falsa argumentação. O B.C.G. que
Calmette-Guerin apresentaram oo mundo há várias décadas, e que
o Instituto Pasteur começou a fornecer em 1? de julho de 1924, trazia fundadas esperanças de pleno sucesso, porém naquela época
faltavam comprovantes definitivos que só no amadurecer das gerações que então surgiam, poderiam ser com rigor averiguados. Em
Paris, de 1« de julho de 1924 a l 9 de dezembro de 1927, quando lã
estivemos, foram vacinados 52.772 recem-nascidos, e o Instituto
Pasteur conseguiu acompanhar o resultado satisfatório da vacina
em 5.749 crianças que foram assinaladas como sendo filhos de mães
tuberculosas ou vivendo em meio contaminado. De 3.808 infantes
em contacto com tuberculoso, faleceram por causas diversas 118,
ou sejam 3,1 por 100, porém a morte por tuberculose foi de 0,9 por
100 (34 casos). Não podiam ser mais animadores os resultados
apresentados na sessão de 10 de janeiro de 1927 na Academia de
Medicina de França, a qual tivemos a satisfação de assistir. Em
(1) Exposição escrita do Deputado Miguel Couto Filho, referida no
seu discurso.
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aqui chegando publicamos todas as nossas impressões e demos ao
"Globo" uma entrevista, já então pugnando pela difusão da vacinação B.C.G., que acabara de ser iniciada no Rio de Janeiro, pela
Liga Brasileira contra a Tuberculose. Temos a satisfação em rssinalar que foi em Niterói, em outubro de 1925, quando Diretor de
Saúde da Municipalidade o Prof. Almir Madeira, que se principiou
a vacinação B.C.G., preparada no Instituto Vital Brasil, por Adindo de Assis.
Decénios se passaram, denodados pesquisadores entregaram-se
ao estudo desta vacina; erros de técnica, dados falhos e falsas interpretações foram também apontados, como a tragédia de Lubeck,
onde o erro cometido levou à prisão celular o técnico responsável.
No Brasil o B.C.G. foi desde logo recebido com respeito e
confiança; o abnegado batalhador contra a terrível peste branca, o
preclaro Ministro Ataulfo de Paiva, na Presidência da Liga Biasiíeira contra a Tuberculose, promoveu os conselhos e o apoio dos
grandes médicos dessa época, e iniciou no Rio de Janeiro a vacinação pelo B.C.G,, aqui preparada por Arlindo de Assis. Apesar
de estarmos acompanhando de perto o B . C . G . , desde a sua descoberta, não descuramos dos conselhos das instituições sábias do país,
quando resolvemos apresentar o nosso projeto para difusão da vacinação anti-tuberculosa em todo o território nacional. O Instituto
Osvaldo Cruz e a Academia Nacional de Medicina tiveram conhecimento do sucesso do B.C.G. e foi justamente o apoio que doutos
cientistas brasileiros manifestaram a favor do B . C . G . , que nos
animaram a iniciativa do projeto, unanimemente subscrito pela Comissão de Saúde Pública da Câmara.
E* conhecido o conceito que sobre a vacina B.C.G. firmou
o Instituto Osvaldo Cruz; ele foi proclamado solenemente na Academia de Medicina de Paris, pelo seu sábio diretor Professor Carlos
Chagas, que a ela levou pessoalmente os resultados dos estudos
promovidos pelo saudoso cientista Astrogildo Machado, incumbido
por este Instituto de averiguar as pesquisas e os resultados oferecidos por Calmete, Sabíamos que o seu atual diretor, Professor
Henrique Aragão, mantém a mesma opinião favorável à vacina
B.C.G., e o velho Instituto de Manguinhos só não se tem ocupado
em prepará-la, por reconhecer que a Fundação Ataulfo de Paiva,
sob a sábia c escrupulosa orientação do Professor Arlindo de Assis,
preenche e satisfaz as necessidades brasileiras, e as suas pesquisas
«obre a imuniação B.C.G. continuam a oferecer notáveis resultados, que hoje colocam o Brasil na vanguarda do extraordinário
progresso que vem experimentando a vacinação B.C.G, A^sim
podemos nos manifestar porque ainda este ano, durante as férias
Parlamentares, visitamos novamente as Instituições Europeias que

mais se tem dedicado ao assunto; as nossas investigações podem
testemunhar que, no próprio Instituto Pasteur de Paris, berço das
famosas pesquisas de Calmette, que ofereceram à Humanidade o
B.C.G., não se verifica o grau de progresso que os recentes e inéditos estudos de Arlindo de Assis, conseguiram na eficiência da
imunização contra a Tuberculose. O B. C. G. brasileiro, pela
técnica dos véus mais recentes, de H dias, e com doses maiores
— 9 centigramos — confere alergia em altíssima percentagem;
o administrar a vacina com uma única dose por via oral, é outra
vantagem de grande sucesso prático; a revacinação mensal até
os seis meses das crianças expostas a contactos fortemente bacilííeros, demonstrou resultados surpreendentes. O Exmo. Sr. Clemente Mariani, falou-nos vivamente impressionado da comprovação
dos benéficos efeitos do B . C . G . pela vacinação concorrente, praticada em larga escala também, na Bahia, pelo tisiólogo Professor
José Silveira.
O nobre Deputado Rui Santos salientou com muita justeza, em
artigo no «Correio da Manhã», o valor da contribuição brasileira
— «Eu sei da honra que representa para o Brasil a obra de Arlindo
de Assis, ouvido por cientistas de todo o mundo, recebendo e orientando, em seu serviço enviados de vários países Americanos. Eu
sei —porque vi com meus olhos— do ofício de Serviço de Saúde
Pública dos Estados Unidos à Fundação Ataulfo de Paiva, pedindo
material científico e dizendo dos propósitos do Governo Americano
em iniciar a vacinação em larga escala". Os Estados Unidos, aceitando as recomendações do conclave promovido em 1946 pela Divisão de Controle da Tuberculose do Serviço de Saúde Pública,
tomam rápidas providências para promover a vacinação B.C.G.»
Aqui está a fotografia do majestoso edifício projetado para fabricar
e controlar o B.C.G. em todo o território da Nação Americana.
Na Universidade de Illinois, ficará instalado o "Institute of Tuber*
culosis Prevention".
Nós no Brasil, que fomos um dos pioneiros no emprego do
B.C.G., e que ainda mais precisamos desta poderosa arma profilática contra a calamitosa Tuberculose, não podemos perder tempo.
Assegura-nos o Excelentíssimo Ministro Clemente Mariani que o
Governo está vivamente empenhado em promovê-la.
A Academia Nacional de Medicina, sob a presidência de
Miguel Couto, apreciou em várias oportunidades a vacina B.C.G.,
e posso asseverar que meu pai foi sempre convicto entusiasta do
seu emprego.
O Prof. A. Cardoso Fontes, nesta Academia teceu os maiores
elogios à Fundação Ataulfo de Paiva; este sábio pesquisador bra-
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sileiro cm 1934, levou pessoalmente ao Congresso de Oslo, na Noruega, os trabalhos de Arlindo de Assis, coroados de amplos
louvores.
O Professor Fernando Magalhães,
que tanto brilho deixou
nesta Casa, como Constituinte de 1934, fazia vacinar pelo B . C . G .
todos os recem-natos da "Pro-Mater", e a escola do saudoso
Mestre mantém a sua prática.
O último Congresso Brasileiro de higiene aconselhou a vacina
B,C.G. e recentemente o Congresso Brasileiro de Pediatria, realizado no Rio de Janeiro, enviou à Comissão de Saúde da Câmara as
suas conclusões também opinando favoravelmente sobre o B.C.G.,
como medida profilática indispensável à Campanha Nacional contra
a Tuberculose.
Nas últimas sessões da Sociedade de Medicina e Cirurgia, foram apreciados pelos nossos mais eminentes tisiólogos, os argumentos contrários à vacina B.C.G., apresentados por dois médicos,
servindo-se da própria documentação por eles levada, e dos mesmos
autores citados pelos opositores do B.C.G., o professor Arlindo
de Assis demonstrou a eficiência dessa vacina. Foram evidentes
as provas irrefutáveis do valor da imunização pelo B,.C.G. nos
debates científicos havidos nessa prestigiosa sociedade médica.
O eminente Diretor do Serviço Nacional de Tuberculose, professor Paula Sousa, que dirige a Campanha Nacional contra a Tuberculose, promovida pelo Presidente Gaspar Dutra, teve também
oportunidade de reafirmar as suas fundadas esperanças no sucesso
do B.C.G.
Para esclarecer e definir o conceito que a ciência médica brasileira faz da imunização pelo B.C.G., reuniu-se a Sociedade Btasileira de Tuberculose, com a presença dos mais notáveis tisiólogos,
votando por unanimidade, d^^íis de um notável debate, a seguinte
declaração: "A Sociedade Brasileira de Tuberculose, após ouvir
com atenção a minuciosa e exaustiva documentação apresentada pelo
Prof. Arlindo de Assis, em resposta às objeções feitas à vacinação
pelo B.C.G., na imprensa leiga, pelos Drs. E. de Almeida Magalhães e Floriano Lemos, considerando o infundado alarme que possa
causar no seio da sociedade brasileira, onde se encontram três centenas de milhares de crianças vacinadas com sucesso, conforme farta
documentação, repetidamente publicada na imprensa médica do país
c do estrangeiro, resolve unanimemente: l -- condenar energicamente os métodos anti-científicos e levianos utilizados por aqueles
<lois médicos; 2 — reptá-los para comparecer à próxima sessão da
Sociedade Brasileira de Tuberculose, quarta-feira, 3 de dezembro,
para apresentar. documentação comprovante de suas alegações;
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3 — para esta sessão serão convidadas as autoridades sanitárias,
do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, a Academia
Nacional de Medicina e Sindicato Médico».
Atendendo ao convite desta Sociedade Médica especializada,
comparecemos em companhia do nobre Deputado Benjamim Farah.
relator do projeto, à memorável sessão de 3 de dezembro, onde assistimos a mais convincente comprovação científica da segurança e
eficiência do B.C.G. Em seguida foi aprovada em nota oficial,
integral apoio à difusão e oficialização da vacina B , C . G .
Na nossa Marinha de Guerra, o Almirante Nelson Vasconcelos, Diretor de Saúde da Armada, acaba de mandar que se vacinem pelo B.C.G. todos os analérgicos.
Sr. Presidente — São estas as últimas manifestações de doutos
médicos brasileiros que desejávamos trazer ao conhecimento deste
ilustrado plenário. A Comissão de Saúde voltou a examinar com o
maior interesse e zelo o problema do B.C.G.; visitou demoradamente todas as instalações da Fundação Ataulfo de Paiva, examinou todos os resultados de suas investigações científicas, e cada vez
está mais convicta de que esse projeto para difusão da vacinação
anti-tuberculosa, prestará relevantes serviços às futuras gerações
brasileiras.
Não é obrigatória a vacinação
Devemos ainda lembrar que não procede a critica formulada
contra a «obrigatoriedade» desta vacina. Jamais pensamos em exigi-la rigidamente, desde o início tivemos a preocupação de promover a difusão da vacina B.C.G., sem o caráíer de obrigatoriedade;
o projeto aconselha e promove a vacinação em todos os casos indicados, mas sem a impor, e nisso está a sua força —pelos seus benéficos resultados os pais conscientes atenderão às recomendações
das autoridades responsáveis pela saúde do povo, e serão os primeiros a solicitar a vacina B.C.G., como hoje já se verifica no
Rio de Janeiro.
Senhores Deputados: — constitui hoje uma heresia científica
declarar-se inútil e perigosa a vacina B.C.G., aplicada com rigor
técnico.
As vozes isoladas que entre nós procuram incutir no espírito
dos leigos a possibilidade desta vacina promover ou incentivar a
Tuberculose latente, estão desservindo ao Brasil, e afrontando a
dignidade da ciência médica contemporânea. Não cuidaríamos de
refutar essas leviandades se elas fossem ouvidas somente pelos cien-
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tistas, mas se o povo brasileiro as pode ler, cumprimos o dever imperioso de declarar, em nome da Comissão de Saúde da Câmara
e nenhuma valia dos argumentos contrários, energicamente repelidos pelas sociedades sábias do Brasil.
Temos uma grande responsabilidade neste projeto; nenhuma
dúvida deve pairar no espírito daqueles que fizeram vacinar os seus
filhos pelo B . C . G . ; mesmo nos adultos e nos alérgicos, nos próprios tuberculosos ativos, nenhum mal pode trazer esta vacina.
Devemos ao povo, cuja saúde nos cabe preservar, oferecer todas as
garantias; com o tetsemtmho do "Posto Médico da Câmara", eu
e o académico Miguel Couto Neto, meu filho único, com 18 anos,
nos vacinamos depois das necessárias provas de alergia; recebemos doses além das normais da vacina B.C.G. Não vai nesta resolução nenhuma prova de coragem, é o perfeito conhecimento de
uma verdade científica, é a absoluta segurança que nos impõe esta
vacina. Não há no nosso gesto nenhum sensacionalismo, o Professor Arlindo de Assis, alérgico comprovado, fez-se vacinar com
doses altíssimas, e vários colaboradores o acompanharam, existindo
uma valiosa comprovação roetgen-fotográfica dos que se submeteram a este teste.
SRS. Deputados — reafirmamos, o projeío que promove a difusão da vacina B.C.G. em todo o Brasil, prestará inestimáveis benefícios e a Câmara dos Deputados sentir-se-á confortada pela lei
que vai votar.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 287 DE 1948,
VACINA B. C. G.
O Congresso Nacional decreta :
Art. I.° É o Poder Executivo autorizado a providenciar com
urgência pelo Ministério da Educação e Saúde, através do Serviço
Nacional de Tuberculose, sobre os meios necessários para promover, no território nacional, a vacinação ampla pelo B.C.G., em
todos os casos indicados, nos recem-natos, crianças e adultos.
Art. 2.° O Serviço Nacional de Tuberculose realizará intensa
difusão sobre a segurança e vantagens do B.C.G., na imunização
específica contra a Tuberculose, e, para mais facilmente ampliar
esse serviço, entender-se-á com os governos estaduais.
Art. 3.° Dentro de dois anos, será pedido o certificado de
vacinação B.C.G.: no registro de nascimento, matrícula nos estabelecimentos de ensino, serviços hospitalares, trabalhos coletivos,
funcionalismo público e incorporação nas forças armadas. Na falta
da sua apresentação, será aconselhada ou facilitada a vacinação
referida sempre que possível.
Art. 4Ç É o Serviço Nacional de Tuberculose autorizado a
ajustar com a Fundação Ataulfo de Paiva, mediante contrato o
fornecimento da vacina B.C.G., o qual conferirá a esta os recursos necessários para desenvolver materialmente, o seu fabrico,
e continuar investigando cientificamente o problema da imunização
B.C.G.
Art. 5.° Para prosseguir na preparação da vacina B.C.B.,
é o governo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$. .. .
3.000,000,00 (três milhões de cruzeiros).
Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão de Redação, em 5 de fevereiro de 194S,
- Manuel Duarte, Presidente. — Luís Cláudio. — Herophiío
Azambuja, — Alfredo Sá,
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NOS ANAIS DA CÂMARA A SOLIDARIEDADE
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
AO B, C. G.
O Deputado Odilon Soares leu a noticia da última sessão da
Academia Naiconal de Medicina, dedicada ao momentoso problema
do B.C.G-, e, como esse acontecimento importou numa vitória
magnifica do nobre Deputado Miguel Couto Filho, autor do projeto
n" 287-48, que foi apoiado por toda a Comissão, pediu que fosse
publicado não só o discurso proferido pelo Sr. Miguel Couto Filho,
como o parecer escrito pelo professor Mac Dowcíl, lido pelo Professor Parreiras Horta, naquela memorável sessão da Academia de
Medicina.
Propôs S. Ex.a que fosse consignado em ata a renovação do
voto de louvor da Academia Nacional de Medicina ao Protessor
Arlindo de Assis e aplausos da Comissão de Saúde ao seu Presidente por esta esplendida vitória.
A proposta de S. Ex.* foi unanimemente aprovada.

NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
O académico Miguel Couto Filho, falando sobre B.C.G.,
disse: (*)
"Sr. Presidente, na última sessão da Academia Nacional de
Medicina, à qual não tive o prazer de assistir, o ilustre académico
Floriano de Lemos, focalizando a questão referente à vacinação
ante-tuberculose B.C.G., criticou a Câmara dos Deputados, especialmente sua Comissão de Saúde, cuja presidência tenho a honra
de ocupar, declarando que o projeto de minha autoria, no sentido
de difundir no Brasil a vacinação pelo B.C.G., fora apressadamente ali discutido.
(*)

Discurso apanhado pela taquigrafia da Academia,

Pedia S. Ex.a a Academia interviesse junto ao Senado Federal
a fira de que o mesmo estudasse minuciosamente a matéria, de
vez que a Câmara dos Deputados não a examinara bem.
Considero de todo improcedente a afirmativa feita pelo académico Floriano de Lemos, nesta Casa; S. Ex.a, mostrou não
haver acompanhado a marcha da discussão do projeto na Câmara
dos Deputados.
Ademais, parece-me irreverência de sua parte e até mesmo
uma desconsideração para com a Comissão de Saúde do Senado,
qualquer pedido neste sentido. A Comissão de Saúde desse órgão
legislativo, presidida pelo nobre Senador, académico e professor.
Hamilton Nogueira, saberá cumprir seu dever. Todos os problemas
relacionados com a medicina são ali com rigor e zelosamente estudados, como o faz a de Saúde da Câmara dos Deputados.
Estou certo de que o Parlamento receberá, com muito agrado
e devido respeito, as sugestões e conselhos desta douta Academia,
como órgão consultivo oficial que é do Governo em assuntos
médicos. Mas, a insinuação para que a referida Comissão estude
detalhadamente a matéria, é a meu juízo um desrespeito ao Parlamento ,pois é sabido que suas comissões técnicas sabem cumprir
rigorosamente seus deveres.
Sr. Presidente, sinto-me compulsòriamente convocado para
tomar parte no debate que a Academia Nacional de Medicina promove sobre o projeto de minha autoria que institue a divulgação do
B.C.G.; vou detalhar aos nobres colegas toda a marcha deste
projeto na Câmara Federal para que possam apreciar da cautela
e segurança com que ele foi ali estudado.
Antes, porém, desejo expor à Academia os motivos que me
levaram a eSta iniciativa no Parlamento.
Quando estudava na Europa há cerca de vinte anos, tive
oportunidade de assistir em Paris, a memorável comunicação do
professor Calmette, creio que em 10 de janeiro de 1927, em que
esse grande mestre anunciava seus primeiros resultados clínicos
com a vacina BCG.
Nessa sessão, Calmette apresentou um total de 52.772 crianças vacinadas, das quais o Instituto Pasteur acompanhara 5.749;
destas, 3.808 que haviam estado em contato com pessoas tuberculosas 118 faleceram por causas diversas e 34 foram vitimadas por
íuberculose.
Na ocasião, o grande sábio apresentou uma série de considerações impressionantes sobre o valor do BCG, o que me entusiasmou sõbre-modo.
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Aproximei-me do Instituto Pasteur, tendo então oportunidade
de acompanhar de perto todas as investigações e estudos que ali
se faziam. Daí por diante procurei estar sempre a par dos progressos do BCG na Europa.
Regressando ao Brasil concedi uma entrevista ao "O Globo",
narrando detalhadamente o que observara naquele Instituto. Em
1928 já pugnava pelo emprego do BCG, e sua difusão no nosso
meio.
Havia, além disso, outro fator ponderável para que me tornasse entusiasta da vacina, qual o fato de ter Miguel Couto aceito,
depois de acurados estudos, a presidência do Conselho Técnico da
antiga Liga Brasileira Contra a Tuberculose, desde quando passou
a ser empregado o BCG, no Brasil, indicado como arma eficiente.
Todos os membros desta Casa sabem da cautela ,do zelo, da
prudência de Miguel Couto em aconselhar medidas novas vizando
a defesa do homem e sobretudo das crianças.
Nesta Academia, vários de seus membros ilustres defenderam
o BCG, que então começava apenas a ser conhecido. Carlos
Chagas, o grande cientista, o extraordinário investigador, em
companhia de Astrogildo Machado, seu discípulo dileío, repetiu
em Manguinhos, todas as experiências de Calmette, levando ertão
à Academia de Medicina de Paris seus resultados inteiramente
favoráveis ao BCG, e bem assim, quanto a completa i-iocundade
da vacina.
Figuras notáveis, grandes tisiologos brasileiros, como Cardoso Fontes, também se manifestaram favoravelmente no método.
Esse inesquecível colega levou pessoalmente, em 1934, ao Con-gresso de Oslo, estudos da autoria de Arlindo de Assis, que provocaram grande entusiasmo naquele conclave médico. Mais tarde,
nesta Academia, o próprio Cardoso Fontes teceu os maiores elogios à Fundação Ataulfo de Paiva pelo zelo na difusão da vacina
BCG, no Brasil.
O académico Almir Madeira, que também foi um dos pioneiros do método entre nós e trabalhou com Arlindo de Assis e Vital
Brasil, fez várias comunicações nesta Casa sobre a matéria.
Recordo-me que meu pai, sempre falava, com entusiasmo, do
BCG; era um convicto de sua futura vitória, que hoje é mundialmente reconhecida.
Foram todos esses fatos que me levaram a continuar Ecompanhando com vivo interesse o progresso do B. C. G. pelo
mundo inteiro.
Eleito deputado, senti como médico e legislador que era meu
dever, pugnar pela oficialização do emprego do BCG, de vez que
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estava convencido de que essa arma contra a tuberculose representava grande meio de defesa para as futuras gerações do Brasil.
Impunha-me este mandato apresentar um projeto no sentido de
difundir esta vacina em nosso país e assim o fiz.
Para tanto, comecei a rever meus estudos a respeito e aproveitando as férias parlamentares do ano passado fiz nova visita
ao Instituto Pasteur de Paris, a fim de investigar de perto, tudo
quanto ali se fazia no tocante ao BCG e o que a velha Europa
nos podia fornecer nesse sentido.
Fui recebido pelo professor Négre, chefe do Serviço BCG
do Instituto Pasteur, que amável recordou-me a recepção que
tivera, por parte de meu pai nesta Academia, quando de sua visita
ao Rio de Janeiro.
Todos os dados daquela instituição foram postos à minha
disposição, a fim de que os estudasse, o que me facultou tomar
conhecimento do grande progresso que o BCG fez, não *ó na
França, como em toda a Europa.
Em Paris, o governo francês, alarmado com o grande turro
de tuberculose na juventude de após guerra, pediu ao ínsHtuto
Pasteur incentivasse a vacinação pelo BCG. E até 30 de m^rço
de 1947 quando lá estive, haviam sido vacinadas 675.395 crianças,
só em Paris.
Os países nórdicos, que vêm empregando a vacina desde
1927, trabalham cada vez mais no sentido de ampliar esse método
de vacinação. E hoje, a Dinamarca já exporta o BCG. Sua
Cruz Vermelha, incumbiu-se, nos últimos anos de após guerra,
de difundir a vacina por vários países da Europa central, tais
como, a Tchecoslovãquia, Áustria, Polónia, onde nos últimos seis
meses foram vacinadas 500.000 crianças. Também no Japão e
luguslávia vem a Dinamarca, através de seus médicos e enfermeiros, aplicando o BCG. Só na Rumãnia — diz o folhetim do
Instituto Pasteur, que me foi fornecido — foram vacinadas I.5CO
crianças.
Regressando ao Brasil, de posse desses elementos que ainda
mais me convenceram da vitória definitiva dessa arma contra a
tuberculose, procurei o professor Arlindo de Assis, para direr-lhe
da minha intenção de apresentar um projeto nesse .sentido, no
que fui aplaudido.
Em visita à Fundação Ataulfo de Paiva, ali consegui documentação surpreendente e obtive dados mais convincentes que
os por mim colhidos no Instituto Pasteur; a Fundação já havia vacinado no Rio de Janeiro 222.000 crianças, e tem cerca de 50.000
observações com controle clínico-raidológico muito mais rigoroso.
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Quando apresentei meu projeto à Câmara dos Deputados, de
pronto, no plenário, todos os médicos do Parlamento évompanharam a discussão, honrando-me com apartes inteiramente favoráveis
à iniciativa. Dois dias depois a Comissão de Saúde, reunida sob
a presidência do Deputado Novelli Júnior, aprovava uma moção
de aplausos e solidariedade à minha iniciativa, gesto, que, de
certo modo, já antecipava o pronunciamento dessa Comissão.
Foi incumbido de relatar o projeto o deputado Benjamin
Farah, que apresentou longo e detalhado parecer após minucioso
estudo em que procurara em fontes nacionais e estrangeiras, investigar o problema e concluía pela aprovação do projeto. Seu
parecer foi discutido na Comissão e antes de aprovado, ainda
pedi ao seu presidente de então, Dr. Novelli Júnior, que convidasse autoridades especializadas na matéria, tendo sugerido, na
ocasião os nomes dos professores Paula Sousa .Direíor ca Campanha Nacional Contra a Tuberculose, Arlindo de Assis, Diretor
da Fundação Ataulfo de Paiva, a fim de que os membros da
Comissão ficassem conhecendo mais de perto o assunto. Com
esse critério, foi organizada uma mesa redonda onde se discutiu
amplamente a matéria,
Redigi um substitutivo, onde se procurava tornar mais exequível, mais prático o emprego do BCG no Brasil. Para maior salvaguarda de minha responsabilidade pedi que o projeto fosse considerado como da própria Comissão, pois, assim, não só ficariam
divididas as responsabilidades, como seria uma homenagem que lhe
prestava, uma vez que o projeto havia sido tão bem recebido em
seu seio.
Aprovado o substitutivo na Comissão, baixou a plenário, cnde
depois de ampla discussão, foi aprovado por unanimidade, em
primeiro turno.
Só então surge nos jornais a campanha promovida pelo Doutor
Almeida Magalhães e pelo académico Dr. Floriano de Lemos,
campanha que reputo infeliz — e direi mesrno leviana — com a
qual se procurava atemorizar, as famílias que têm filhos vacinados
com o BCG, para atacar o autor do projeto da Câmara dos
Deputados.
Nosso colega Floriano de Lemos, nas suas crónica» científicas
publicadas no "Correio da Manhã", chega então a lançar aitigos
com títulos alarmantes — "inútil e perigoso", "inominável violência"; uma série de escritos em que S. Excia. usa linguagem
descortês para veicular inverdades científicas.
Num deles o académico FlorJano de Lemos termina dizendo:
(Lê) "Se esse monstruoso projeto se converter em !ei, suas
vítimas serão os indefesos: as crianças pobres das escolas pri-

márias; os operários das fábricas; os menores asilados; os pequenos funcionários; as praças das forças armadas; todos aqueles em
suma, a quem se poderá dizer, "crê ou morre": vacina-te ou ficarás
analfabeto ou irás para a rua. Os independentes, os que puderem ou souberem defender-se, esteja certo o Dr. Miguel Couto
Filho, resistrão. desafiarão a onipotência oficial, mas não se
deixarão manipular como cobaia, para gáudio dos "aiglons" convertidos em deputados. Tem havido casos de detenças graves e
de morte em consequência da aplicação da vacina BCG. Se o
Dr. Couto Filho acredita nela, vacine-se a si próprio c aos que
Ljuizerem agradar-lhe; mas deixe os pobres em paz". Sr. Presidente, é de pasmar tanía eresia científica. Devo dizer aos robres
colegas, que fiz os íesís necessários em minha pessoa, os quais
demontraram ser eu um alérgico à tuberculose; o mesmo foi
feito em relação a meu único filho de 18 anos. que provou ser
um analérgico, e nos vacinamos ambos com doses além das noimnis
no posto médico da Câmara dos Deputados.
E' o próprio "Correio da Manhã", porém, que responde ao jornalista Floriano de Lemos, num editorial publicado com destaque
na primeira página; depois de tecer uma série de considerações a
respeito do problema, diz que no Brasil já existe, felizmente, uma
grande arma no sentido da imunização contra a tuberculose — o
BCG distribuído pela antiga Liga Brasileira contra a Tuberculose,
atua! Fundação ÀtauJfo de Paiva.
O "Correio da Manhã" assim desmente o Sr. Floriano de
Lemos:
(Lê) "Há hoje, no Rio e em outros lugares do Brasil grande
número de crianças vacinadas pelo BCG, e existe também o propósito de difundi, quanto seja possível, seu emprego. E* certamente uma medida básica de profilaxia da tuberculose, projeto em
elaboração na Câmara dos Deputados. Esse projeto, esposando
a obrigatoriedade da medida, pode provocar ressentimenros e
opiniões em contrário, partidas daqueles que acham excessiva a
intromissão coercitiva do Estado, ainda com propósito de ralvação
pública, na existência do cidadão. Será esse o único ponto digno
porventura de objeção. No mais trata-se de uma arma que reúne
hoje o sufrágio das maiores autoridades, que está correndo o
mundo e nele se impondo como a linfa de Jenner, e que felizmente
no Brasil teve quem a adotasse com saber e vontade firme de
realizar o bem. O que todos esperam é portanto que o BCG prossiga sua marcha vitoriosa, conquistando junto das massajo mesmo
apoio que lhe dispensam as elites intelectuais e científicas '.
"Trata-se de um passo decisivo na campanha da tuberculose
e como tal precisa ser considerado. Convém colocar acima de
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preconceitos, da volúpia da lógica sofística e capciosa, o interesse
maior da salvação da sociedade, obtida pela saúde e vida Icnga
de seus cidadãos".
Eis a maneira por que o "Correio da Manhã" responde ao
jornalista Floriano de Lemos — integral reprovação aos conceitos
escritos em suas colunas por ele assinado.
Tenho também em mãos um folheto distribuído pelo Instituto
Pasteur, oficialmente aprovado pelo governo, por onde se vê toda
a segurança da propaganda que se faz na Europa a respeito
do BCG.

Após essa movimentada assembleia, a Sociedade Brasileira
de Tuberculose durante duas sessões apreciou a matéria, tendo sido
convidado o Dr. Almeida Magalhães para demonstrar seus argumentos contrários. A ambas as sessões, que foram agitadas e longas
e terminaram quase a uma e meia da manhã, estive presente. Vários tisiólogos se pronunciaram sobre o problema do BCG, sendo
por fim votada uma moção dando integral apoio à medida e
repudiadas completamente as afirmativas do Dr. Floriano Lemos,
que se esquivou do debate científico.
A Sociedade de Medicina e Pediatria também teve ocasião
de se manifestar favoravelmente.
Por sua vez o 69 Congresso Brasileiro de Higiene apresentou
conclusões apoiando a vacinação pelo BCG.
O Congresso de Pediatria realizado o ano passado, já havia
tido procedimento igual.
Diante de manifestações dessa ordem a Comissão de Saúde
da Câmara dos Deputados sentiu-se à vontade. Não obstante, solicitei aos colegas fossem incorporados à Fundação Ataulfo de Paiva rever todos os estudos; se alguma suspeita fundamentada,
pudesse pôr em perigo uma vida, sequer, seria eu o primeiro,
naquela Comissão, a retirar o projeto. Visitando àquela instituição,
permanecemos por espaço de três horas investigando tudo minuciosamente e nossa admiração crescia cada vez mais diante do
que ali se fazia.
O vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Deputado
Ruí Santos, após essa visita, escreveu um artigo no "Correio da
Manhã" dando a magnífica impressão de todos nós. Nesse Ínterim
o Dr. Almeida Magalhães mostrou desejo de levar à nossa Comissão o resultado de suas investigações.
Estando eu na presidência disse-lhe que teria o maior prazer
em que ali fosse ouvido. No dia 19 de dezembro — conforme a ata
da Comissão que aqui está — o Dr. Almeida Magalhães ali compareceu, sendo atentamente ouvido em mesa redonda por toda a
Comissão: nos debates tomaram parte os deputados Rui Santos,
Odilon Soares, Bastos Tavares, Janduí Carneiro, Alcêdo Ccutinho
e Leão Sampaio; o Dr. Almeida Magalhães nada comprovou de
positivo e foi combatido em apartes, que discordaram do ponto de
vista que procurava justificar.
Apesar de estar o assunto encerrado, por ser matéria vencida na Comissão, foi o debate excepcionalmente reaberto, a fim
de ser ouvido o Dr. Almeida Magalhães; toda a oportunidode portanto foi oferecida aos opositores do BCG. O projeto voltou então
a plenário, sendo ali amplamente discutido. Nessa ocasião o deputado Barreto Pinto apresenotu emendas de redação, que fez com

(Lê) Aussi Ia vaccination par lê BCG va^t-elle en se généralisant par lê monde: en URSS elle est devenue récentement obligatoire (cette decision a été prise en raison du fait qu'on n'a
constante chez lês vaccinés aucune recrudescence notable de Ia
tuberculose au cours de cês annés de guerre, contrairement à cê
qui a été observe chez lês non vaccinés), en Norvége Ia loi
1'exige de tout lê personnel médica! et infirmier, ainsi que dês
tuberculine; en Yougoslavie, au Japon, en Roumanie lês vaccinations se font sur une três large échelle surtout dans lês circonstances actuelles. Dans se derníer pays plus de 1.500.000 enfants
avaient déía été vaccinés en 1945.
"Une publication de Ia Societé dês Nations partie en 1945 concluí à son innocuité complete et à son efficadté certaine: "La
mortalité tuberculeuse — qui est pour Ia premièré année d'áge,
três grande (de S à 25 pour 100 chez lês enfants vivant en milieu
tubreculeux) - - a été reduite chez lês enfants vaccinés à un
cinquiéme et même à un díxième dês taux prêcèdents».
É, portanto, a Sociedade das Nações que assim fala em 1945.
Há mais ainda o seguinte: — Em 7 de setembro de 1946 se reunia,
em Washington, o maior conclave americano para apreciar a vacina
BCG. As conclusões desse notável certame foram publicadas em
10 de Outubro de 1946 pela Divisão de Controle de Saúde Pública
dos Estados Unidos,
O item 3' das referidas conclusões diz o seguinte:
(Lê) «A literatura médica nunca provou nenhum caso de
tuberculose progressiva devido ao BCG.
São opiniões, como vêm, valiosíssimas. A campanha de difamação contra o BCG, provocou no meio brasileiro enorme reação
que deu lugar a uma notável assembleia na Sociedade de Medicina e Cirurgia em que compareceram vários tisiólogos e pediatras; todos que ali, estiveram apoiaram o projeto BCG, com exceção do Dr. Almeida Magalhães.
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que o projeto voltasse, não somente à Comissão de Saúde, como
à de Finanças onde foi novamente apreciado; de volta ao
plenário foi ali discutido pela terceira vez, sendo, afinal, aprovado
por unanimidade. Para completar os trâmites regimentais teve que
ir à Comissão de Redação e depois mais uma vez a plenário. Como
vêm, nunca menos de cinco vezes esteve a matéria no plenário e em
mais de sete sessões foi o assunto minuciosamente apreciado, por
técnicos e opositores, na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. E', pois, absolutamente infundada a acusação de ter o
projeto passado de afogadilho na Câmara dos Deputados. Outro
ponto do projeío tem sido maldosamente explorado pelos seus
opositores — a suposta obrigatoriedade da vacinação.
Quero defender-me porque, como autor do projeto, tive, desde
o início, a preocupação de não querer obrigar a quem quer que
fosse vacinar seus filhos. Ademais, não é de meu feitio semelhante proceder.
Vou ler a redação do projeto para que se veja que não houve
a idéía de obrigatoriedade. Com a preocupação de tornar bem
claro não ser a vacinação compulsória, modificou-se três vezes a
redação do artigo que cuida da sua aplicação.
A primeira dizia :
(Lê) «Dentro de dois anos será solicitado no registro de nascimentos, na matricula das escolas, faculdades de medicina, escolas de enfermagem e serviços hospitalares, prova de vacinação
BCG, ou certificado de alergia nos adultos-».
Quando em discussão na Comissão de Saúde, fui eu o primeiro a sentir que era possível uma interpretação dúbia, que talvez
fosse tomada como uma obrigação, propondo então outra redação,
que foi a seguinte:
(Lê) «Ari. 3p Dentro de dois anos, será solicitado no registor
de nascimento, na matrícula das escolas, faculdades de medicina,
escolas de enfermagem e serviços hospitalares, prova de vacinação
BCG, ou certificado de alergia nos adultos, salvo nas zonas rurais
e nas cidades onde ainda não houver vacinação BCG,
Parágrafo único. A falta de prova de vacinação BCG, deverá constar no "registro de nascimento", para que possa ser aconselhada ou providenciada a vacina".
Quer dizer, o governo, responsável pela saúde do povo, aconselha, pede, que os brasileiros se vacinem, sem no entanto, impor
obrigatoriedade.
Estando o projeto já em terceira discussão houve entendimentos com o Diretor do Serviço Nacional da Tuberculose, Dr. Paula

Sousa, o Dr. Arlindo de Assis e o próprio Ministro da Educação,
Dr. Clemente Mariani, no sentido de tornar extensiva a medida
também ao funcionalismo público, e aos incorporados ao Exército,
como se faz na Rússia e em outros países da Europa, sem contudo,
se exigir qualquer obrigatoriedade, de vez que Sua Ex*. como nós
era contrário a tal exigência.
O Ministro Clemente Mariani mostrou-se muito interessado
na generalização da medida, porquanto havia tido notícias recentes
de que, na Bahia, o professor José Silveira obtivera grande sucesso com BCG concorrente, até seis meses, em crianças provindas de
meios fortemente infectados.
Nunca tive a menor preocupação de que o projeto fosse exclusivamente meu. Tanto assim, que acabou recebendo colaboração de muitas pessoas.
A última redação feita em combinação com o próprio Sr. Ministro da Educação diz o seguinte:
(Lê) «Dentro de dois anos, será solicitado o certificado de
vacinação BCG, no rcgitsro de nascimento, na matrícula dos estabelecimentos de ensino, serviços hospitalares, nos trabalhos coletivos, no funcionalismo público e na incorporação às forças arma"
,-íâs; na falta da sua apresentação será aconselhada ou promovida
a vacinação referida, sempre que possível».
Como vêm, o projeto apenas aconselha. Caso não queiram
aceitar a medida sugerido pelo Governo, pela autoridade sanitária, não serão obrigados a se vacinar.
O Dr. Leonel Gonzaga — E por que não se aconselha desde
logo, em vez de se dizer: «dentro de dois anos?»
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Porque a Fundação Ataulfo
de Paiva não está aparelhada para, de pronto, fornecer toda a
vacina necessária. Não dispõe ela de recursos financeiros para
fornecer grande volume de BCG. O produto tern que ser distribuído e renovado semanalmente de avião.
Quando se legisla para o Brasil há grande dificuldade porque
tem-se de pensar não somente no Rio de Janeiro e São Paulo,
mas também nos longínquos sertões do Amazonas, Mato Grosso,
Goiás, eíc. O intuito da redação é dar uin espaço de tempo maior.
O programa traçado consiste em atacar, desde logo, os que estão
nas primeiras linhas de contacto com a tuberculose, tais como
médicos, estudantes de medicina, enfermeiros e recem-nascidos.
Daí o projeto conceder margem de tempo mais longo, a fim de
que a Fundação Ataulfo de Paiva, a quem o Governo pretende
incumbir da parte técnica, possa desempenhar sua missão.

O Serviço Nacional da Tuberculose vai ficar com a parte
relativa à difusão, e propaganda, que serão feitas por intermédio
de seus Centros de Saúde. É de se imaginar, o progresso alcançado pelo BCG, com dose única, como atualmente conseguiu Arlindo de Assis, numa concentração maior, obtendo um grau muito
alto de imunização. A técnica hoje seguida em alguns países de
deshidratar a vacina, o que lhe confere maior durabilidade, será
também adotada no Brasil, facilitando o seu envio para lugares
longínquos.
Na campanha contra a tuberculose a ser desenvolvida pelo
Departamento Nacional de Saúde Pública pensam as autoridades vacinar mais tarde até alérgicos, sem entrar em detalhes,
uma vez que está provado ser a vacina incapaz, de incentivar a
moléstia.
Com o auxílio da Abreugrafia negativa podemos ampliar o
emprego da vacina. Até agora Àrlindo de Assis tinha receio
de vacinar os indivíduos alérgicos, de vez que poderia surgir um
intercorrente processo tuberculoso, e responsabilizado o BCG como
seu causador. Hoje, porém, tal receio foi afastado e ele tem vacinado uma série de alérgicos. Eu mesmo que sou considerado como tal,
já me vacinei.
Estamos certos, e está mesmo demonstrado com trabalhos
exaustivos, documentados com radiografias e exames repetidos, que
tal incompatibilidade não existe.
A vacina BCG, está hoje, mundialmente aceita, até nos Estados Unidos onde a infestação pela tuberculose é menor.
Aí está, Sr. Presidente, em ligeiras palavras, o relatório do
encaminhamento do projeto na Câmara dos Deputados.
Vai ele agora para o Senado Federal onde a sua douta Comissão de Saúde, sob a presidência do Professor Hamilton Nogueira,
terá ensejo de apreciá-lo. Penso que, com a adoção do projeto
as futuras gerações do Brasil obterão inestimáveis benefícios.
Sr. Presidente, era o que me cumpria dizer à Academia Nacional de Medicina em referência a essa matéria que tanta celeuma
vem provocando através publicações de um de seus membros e
contra as quais a douta classe médica brasileira reagiu brilhantemente. ( Palmas. O orador é cumprimentado) ,

A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Favorável ao BCG (1)
Achando-se ainda em ordem do dia a discussão sobre BCG,
foi dada a palavra ao académico Almir Madeira, que foi um dos
que no Brasil em primeiro lugar se ocuparam deste assunto. O Doutor Almir Madeira fez um relato de como se iniciaram os estudos
do BCG no Brasil e dos resultados hoje alcançados mostrando-se
inteiramente favorável ao seu emprego.
Em seguida, o académico Parreiras Horta, membro do Comité
Internacional Contra a Tuberculose, estudou a vacinação pelo
BCG em diversos países, estando também de acordo com o seu uso
e trouxe ao conhecimento da Academia que o Instituto de França
acaba de conceder, um prémio de 200.000 francos ao Dr. Camille
Guerin, da Academia de Medicina de França e um dos inventores
da vacina BCG.
O académico Mac Dowell apresentou o seguinte voto:
«Sr. Presidente: Esta é a justificação porque sou pela prática
da vacinação anti-tuberculosa pelo BCG, que já hoje nos oferece
um meio provadamente inofensivo, eficaz, fácil e económico, agora
incorporado, em quase todos os países, aos métodos gerais de luta
contra essa doença.
Desejo em síntese lembrar os fundamentos científicos em que
me apoio, talvez capazes melhor apreciado por outrem, de evitar
tantas discussões, algumas estéreis outras geradoras de lamentáveis equívocos ou confusões no espírito público. Em resumo a imonologia da infecção tuberculosa adverte aos patologistas e clínicos
de que a primo-infecções segue-se dos seguintes resultados : umas
vezes produz-se uma doença de forma interruptamente evolutiva
até a morte: outras vezes verifica-se o desenvolvimento de estados
de equilíbrio muito hábil entre a capacidade patogenética do germe
e as defesas orgânicas, situações que permitem variadíssima siste(1)
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matização anatômo-patológica, outras condicionada a fases mínima alérgicas no curso de uma evolução longa, durante a qual alternam fracassos do organismo com fases notáveis de reações benéficas. Finalmente, com os exames radiográficos mais frequentes c
compulsórios, verificou-se que a infecção pode desenvolver-se, muda
e desapercebida por muito tempo, sem outros sinais clínicos além
dos que se descobrem por uma imagem radiográfica recente e residual, e por uma reação alérgica positiva.
Sabe-se, também, que a relação proporcional que guardara
estas três possíveis evoluções, derivam da virulência do bacilo,
da intensidade e repetição do contágio, do estado constitucional e
reacionàrio do indivíduo e de condições higiénicas e sociais.
Quando por causa desta prirno-infecção as defesas específicas,
tora-específica s e normais do indivíduo já se desenvolverem é sempre mais difícil que novas quantidades de bacilos tubercudosos superem as barreiras naturais. Mucosas e linfáticos, antes permeáveis
ao germem, transformam-se em obstáculos difícil de vencer.
Entretanto, tal estado de resistência à reinfecção, não evita
que determinadas lesões, oriundas da primeira infecção, progridam
em condições variáveis, que não cabe aqui tratar.
Assim, pois, a tuberculose oferece dois aspectos: ou de reações
gerais conducentes e um estado imunitário suficiente para repelir
novos ataques de fatos tuberculosos (endógenos ou exógenos); ou
a de processos infetuosos locais evolutivos, sem relação com a resistência específica assinalada.
Ora, justamente nessas duas hipóteses, procurou-se sempre
um meio de estimular a resistência geral específica. Os princípios
de calmetização satisfazem e parecem capazes de resolver esta
questão.
As descobertas e estudos anteriores a Calmette, para obter
uma imunização anti-tubercuJosa preventiva, levaram a duas aquisições; primeira a possibilidade de determinar resistência específica
pelo emprego de bacilos tuberculosos mortos ou de variadas frações, ou extratos dos mesmos; segundo, verificando-se que a resistência acrescida por esses métodos era curta ou fugaz, pois a duração dependia do tempo que os germens ou extratos demoravam
em ser metabolizados no organismo.
Portanto era necessário procurar novos processos, que permitissem durante longo tempo a permanência do material imunizante
no organismo — tal como se dá com as vacinas de germens vivos
ou no caso particular, como se fosse a infecção tuberculosa benigna
natural. Assim a atenuação desse germe sem capacidade patogê-
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nica e de reinoculação; apto não obstante, para permanecer no
organismo humano algum tempo, teve uma significação das mais
felizes e interessantes, descoberta científica contemporânea".
Ora o valor prático desta conquista de laboratório, após muitos anos (27) de experiência, verificações e trabalhos realizados
em todo mundo; está, em se conhecendo a patologia e a clínica da
primo-infecção tuberculosa, que é uma condição, patológica nos
grandes centros, quase fatal no transcurso da vida, aproveitar esse
meio preventivo. Sobretudo, repito, porque se sabe as condições
de primo-infecção variam, desde a imunidade, sem doença alguma
(5 % Braunig) até as formas graves e de evolução fatal.
Assim, sendo, por que não se procurar utilizar um meio capaz
de evitar na primo-infecção os azares e perigos que a natureza
nos depara, conduzindo-se ou determinando nas reações orgânicas
um estado que permita um tipo humanitário que evite ou impeça
os surtos da doença.
Eis porque sou pela calmetização até que possamos ter outro
meio mais eficaz».
Falou, em seguida, o académico Aresky Amorim, que se mostrou inteiramente de acordo com as palavras do Dr. Mac Dowell.
Encerrando a discussão sobre BCG, falou o académico Miguel
Couto Filho, autor do projeto sobre o uso desta vacina, que, recapitulando as opiniões de todos que estudaram na Academia esse
assunto, disse estar satisfeito e reconfortado, com o apoio integral
da maioria dos académicos favoráveis ao uso desta vacina, o que
representa grande vantagem para tranquilizar o povo que foi alarmado por uma campnha injusta e infeliz. Finalizando, apresentou
à mesa a seguinte moção:
«Os membros da Academia Nacional de Medicina, abaixo
assinados, voltando a considerar o problema da vacinação BCG e
sua aplicação no Brasil, resolvem confirmar o voto de louvor que
em sessão de 20 de junho de 1929, a Academia Nacional de Medicina, sob a presidência de Miguel Couto, e proposta de António
Cardoso Fontes, conferiu à Liga Brasileira Contra a Tuberculose,
hoje Fundação Ataulfo de Paiva, ao Professor Arlindo de Assis,
e aos seus auxiliares. Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1948. — A.
Mac-Dowell, — Paulo Parreiras Horta. — J. Moreira da Fonseca.
— Manuel de Abreu. •— Alfredo Nascimento. — Henrique Duque
Carlos Bastos Netto. — Clementino Fraga. — Almir Madeira. —
Von Doellinger da Graça. — A. Austregésilo. — Luiz Capriglione.
Nelson Moura Brasil do Amaral. — A. Fernandes da Costa Júnior.
-— Olímpio da Fonseca Filho. — Pedro Pernambuco. — Armínio
Fraga. — Renato Machado. — Pedro Moura. — Leonídio Ribeiro.
— Genival Londres. -- Otávio de Sousa. — Martinho da Rocha.
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— Aluísio Marques. — Cumplido de Santana. — Pedro Paulo Pae.v
de Carvalho. — Cláudio Goulart de Andrade. — José Sarmento
Barata. — Moía Aíaia. — A. Lourenço Jorge. — Benjamin Vineli
Batista. — Aquiles de Araújo. — Austregésilo Filho. — Amadeu
Fialho. — Roberto Duque Estrada. — Brandão Filho. •— Ivar da
Costa Rodrigues. — Osvaldo de Oliveira. — Deolindo Couto. —
Augusto Paulino. — Silvio de Abreu Fialho. — Jorge Doria. —
António de Barros Terra. — Valdemiro Pires. — Carlos Osborne.
— Eugênio Coutinho. — Martagão Gestcira. — Rego Lopes. —
Jorge Santana. — Jorge de Morais Grei/. — Carlos da Silva Araú'
jo. — Ernani Pinto — Mário Pardal. •— Irineu Malagueta. — Caldas Brito. — W. Berardineli. — R. Pitanga Santos. — Arnaldo
de Morais. — Abel de Oliveira. — João de Barros Barreto. —
Mário Kroeff. — Samuel Libânio. — Artidõnio Pamplona. ~
Heitor Carrilho. •— René Ladeie. — João Marinho. — Joaquim
Carvalho de Brito. — Darcy Monteiro. — Cesário de Andrade. —Roberval Cordeiro de Faria. — Guerreiro de Faria. — Cruz Lima.
— J. P. de Azevedo Sodrê. — Jaime Poggi. — Aresky Amorim. —
Melo Leitão. — Abdon Lins. — António Leão Veloso. — Hamilton Nogueira. — Alfredo Neves. — Miguel Couto Filho. — Militino Rosa. - - Virgílio Lucas. — Leonel Gonzaga. — Neves Manta.
— José Artur de Carvalho Kôs. — Murilo de Campos. — Raul
Davi de Sanson, Presidente (92).

Nota — Manifesíou-se contra o B. C. G. o Sr. Floriano de Lemos.

Autógrafos dos membros da Academia Nacional
de Medicina que aprovaram a moção favorável a vacinação

B. C. G.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1948.
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K" MOÇÃO DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
PELA VACINA B.C.G.
Sessão em 20 de junho de 1929
Depois de ampla discussão sobre a vacina B. C. G. é aprovada unanimemente a proposta do académico Cardoso Fontes, assim
redigida:
«Sr. Presidente, pediria licença a V. Excia. para em duas
palavras, propor um voto de louvor à Liga Brasileira Contra 3
Tuberculose e ao magnífico trabalho apresentado pelo Dr, Arlindo
de Assis, Esse trabalho honra não só a técnica como o altruísmo
da Liga Brasileira Contra a Tuberculose e vem mais uma vez
confirmar os foros de que ela desfruta. O trabalho apresentado
pelo Dr.* Arlindo de Assis, satisfaz completa e absolutamente à
crítica mais severa. Num meio pobre em materiais científicos como
é o nosso, é realmente de admirar que se possa levar a cabo um
cometimento de tal magnitude como aquele de que tivemos, hoje
notícia. Assim, Sr. Presidente, eu pediria um voto de louvor â
Liga Brasileira Contra a Tuberculose, ao Dr. Arlindo de Assis
e a todos os seus auxiliares nesses importantes trabalhos».
Tornaram parte na votação os Senhores: Miguel Couto, Presidente. — /. Moreira da Fonseca, Secretário. — Domingos Niobey.
— julíano Moreira — Henrique de Sá — Oliveira Mota — Alfredo
Abrantes — Jarbas de Carvalho — Oscar Clark — Olímpio da
Fonseca (pai) •— Souza Araújo •— Eduardo Meireles — Pedro
Moura — Otávio de Souza — Renato Machado — Otávio Pinto —
Moncorvo Filho — Paulo Seabra — Alfredo Nascimento — Almir
Madeira — Belmiro Valverde — Henrique Duque — Neves At'
mond — Manoel de Abreu — Barros Barreto — Doellinger da
Graça — Olímpio da Fonseca Filfo — Leonel Gonzaga — Martinho da Rocha Júnior — A, Calaza — Leonídio Ribeiro — Figueiredo Vasconcelos •— Teixeira Mendes •— Joaquim Mota — Artur
Moses — Eugênio Coutinho — Estelita Lins — Clementino Fraga
— Roberto Freire e A. Fontes (39).
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O Sr. Coelho Rodrigues — Desejaria saber de V. Excia. se a
Liga contra a Tuberculose já tem dados estatísticos sobre os resultados obtidos com essa vacina?

l.« CONGRESSO INTERNACIONAL DO B. C. G. PARIS, 1948
O "Dia do B. C. G. na Câmara dos Deputados
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mundo científico acaba de celebrar em Paris, com a presença de cerca de 300 delegados de todas as nações, o I Congresso
Internacional do B.C.G., para comemorar o 25' aniversário da
vacina contra a tuberculose.
O Brasil tomou parte nesse certame científico, diretamente representado pelo Diretor da Campanha Nacional contra a Tuberculose, Professor Rafael Paula Sousa, que levou àquele Congresso
e ao Instituto Pasteur a solidariedade e as congratulações da Comissão de Saúde desta Casa, neste expressivo ofício: (lê)
Moncieur te Presídent du Congrés Internacionel du B.C.G.
de Paris.
La Commission de Ia Santé Publique de Ia Chambre dês Deputes du Brésil qui a pris cette année 1'initiative d'un projet de loi déjà
approuvé potir Ia Chambre, pour diffuser officiellement lê vaccinc
B.C.G. par tout lê Brésil ou son emploi a été amplement repandu
depuis 1927 a^ec succès, vous adresse un message de solidarité à
Voccasion de lã commémoration du vingt~cinquième anniuersaire de
l'emplji du B.C.G. et s'associe aux homages rendus aux savants
Calrnette-Guerin, envoyant â Vlnstitut Pasteur et au ler Congrés
ínternationel du B.C.G. de Paris lês plus vives félicitations. Cor*
dialement. a) Miguel Couto Filho — Président de Ia Comission de
Ia Sante Publique de Ia Chambre de Deputes".
Sr. Presidente, a Liga Paulista contra a Tuberculose, com o
apoio de toda a classe médica brasileira, instituiu o «Dia do BCG*,
escolhendo precisamente a data de hoje, l" de julho, dia em que foi
pela primeira vez empregada ao homem a vacina de Calmette-Guerin, em 1921.
Assim sendo, anualmente, nesta data, as associações médicosociais e todos os homens de compreensão, que se preocupam com
esse problema capital de defesa da saúde dos brasileiros, poderão
promover e fazer ampla propaganda das vantagens e da eficiência
da vacina, contra a terrível peste branca.

O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Posso responder pela segurança e pelos formidáveis resultados do B.C.G. Desta tribuna tenho
tido oportunidade de apresentar dados estatísticos não só do Brasil,
como também de países da Europa, Sul América e América do
Norte.
,
O Sr. Coelho Rodrigues — Temos facultativos nacionais que
são contra a aplicação da vacina.
O Sr. Benjamin Farah — O ilustre Deputado acaba de dizer
que temos facultativos que são contra essa vacina. Perguntaria se
os que são contra têm alguma experiência. Contitnuaria dizendo
que nós, nessa particularidade, temos peritos extraordinários; possuímos aqui as mais belas e as maiores estatísticas em matéria de
B.C.G.
O Sr. Coelho Rodrigues — Para saber é que estou indagando.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Tenho o máximo prazer de informar a V. Excia. e para isso me servirei de recente entrevista, que
teve larga repercussão, oferecida ao «Globo» pelo Presidente da Comissão do Prémio Nóbel de Medicina e Fisiologia, Professor Foi kc
Henschen, que acaba de visitar quatorze capitais, onde proferiu cerca de quarenta conferências e que no momento também visita o Rio
de Janeiro, fisse notável professor em Tisiologia, catedrático da
Universidade de Estocolmo, diz o seguinte:
"Confesso que nesta viagem ao Rio adquiri mais uma
grande experiência".
E acrescenta:
"Realmente, o B. C. G. é muito importante para a profilaxia da tuberculose e os seus resultados até agora têm
sido magníficos. Na minha pátria, a Suécia, a vacinação
nas classes armadas é obrigatória. Os cientistas brasileiros
estão realizando importantes trabalhos e adotando novos
métodos da vacinação B.C.G. por via oral, processo inteiramente novo e cujos resultados são muito mais satisfatórios, conforme me pôde ser comprovado. Ao regressar ã
minha pátria, vou iniciar experiências pelo método brasileiro" .

Não pode haver, Srs. Deputados, testemunha mais oportuno,
mais valioso e mais convincente do que este, para honra da ciência
brasileira.
O Brasil apresentou ao Congresso Internacional de Paris preciosíssima contribuição. O professor Arlindo de Assis, que há anos
vem aprimorando a técnica do preparo da vacina B.C.G., conseguiu recentemente confirmações que garantem um poder muito mais
eficiente. Com orgulho podemos proclamar que a vacina brasileira
concorrente, oferece uma imunização muito mais segura do que a
até agora verificada.
O Sr. Benjamin Farah — Permita-me um aparte. Aliás, o professor Arlindo de Assis deve ter observado, aproximadamente, 300
mil casos. E' a maior estatística conhecida.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Isto não é nada em comparação com alguns países da Europa como a Rumânia, que tem um
milhão e quinhentos mil vacinados.
Sr. Presidente, não desejo demorar-me na tribuna; antes, porém,
de deixá-la, quero afiançar que, com a vacinação concorrente, dentro de pouco tempo, toda a população analérgica poderá ser vacinada em massa, e mesmo os alérgicos, os já atingidos pela tuberculose,
o que constituirá garantia do sucesso da campanha, da vitória completa da medicina contemporânea na profilaxia contra a peste
branca.
O Sr. Benjamin Farah — A Comissão de Saúde ofereceu, também, valioso apoio ao projeto que V.Excia. apresentou sobre a difusão do B.C.G., do qual tive a honra de ser relator.
O SR. MIGUEL COUTO FILHO — Agradeço o aparte do nobre
colega.
Sr. Presidente, por delegação unânime dos membros da Comissão de Saúde quero, no dia de hoje, l de julho, consagrado pela medicina brasileira ao B.C.G., salientar o valor dessa vacina, e o júbilo de todos nós pelo progresso do B.C.G., constatado no Congresso Internacional de Paris, cujas conclusões oficiais são magníficas e brilhantes; o B. C. G. há vinte e cinco anos representava apenas uma esperança, mas hoje constitui a arma mais
poderosa na profilaxia centra a tuberculose. Não exagero, pois,
ao afirmar sempre, por convicção, que esta vacina virá salvar as
futuras gerações de nosso país! (Muito bem, muito bem. Palmas).

AS CONCLUSÕES OFICIAIS DO 1." CONGRESSO
INTERNACIONAL DO B. C. G.
Paris, Junho de 1948
1,° - - que o estudo cie mais de dez milhões de vacinações
efetuados no mundo inteiro, no curso de vinte e cinco anos, confirma a inocuidade absoluta da vacinação pelo BCG na espécie
humana; 2.° — que a vacinação pelo BCG é o meio dz prevenção
mais eficaz contra a tuberculose; 3.° —• que a amostva vacinai
BCG (Galmette e Guerin) utilizada no mundo inteiro provém
do Instituto Pasteur de Paris; 4." — que a técnica minuciosa adotada pelo Instituto Pasteur de Paris assegura-lhe a vitalidade e a
fixidez; 5.° — que o Congresso reconhece como bom método de
vacinação com BCG desde que provoque, em espaço de tempo
curto uma alergia nítida e curável; 6.° — que recomenda a introdução da vacina pela pele, introdução essa cujas modalidades
de aplicação são variadas; 7Ç — que o Congresso não exclui a
utilização da via bucal, devido a razões de ordem práticas; 8.° que se a vacinação de todos os recém-nascidos se impõe, também a
vacinação das crianças mais idosas, dos adolescentes e dos adultos
jovens, com tuberculino-reação negativa, é recomendada devendo
ocupar lugar destacado as categorias de pessoas mais expostas,
por exemplo os aprendizas, estudantes, pessoal médico, para-médico, recrutas, etc,; 9.° — que o Congresso recomenda praticar ;i
revacinação dos indivíduos vacinados em que a sensibilidade
cutânea à tuberculina desapareceu; 10.° — que o Congresso considera como de interesse urgente a mais ampla difusão possível
da vacinação pelo BCG; 11.° — que o Congresso recomende a
manutenção de todas as cutras medidas profiláticas em uso na
luta contra a tuberculose; 129 - - Prática veterinária -- quanto
aos animais de espécie bovina, o Congresso considera bem fundamentada a vacinação da espécie bovina pelo BCG, mas a difusão
desta vacinação não se enquadrando nos dispositivos regulamentares atualmente em vigor, formula o voto de que o?. Poderes
Públicos conciliem a prática da vacinação pelo BCG com os princípios da lei.
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O SENADO FEDERAL APROVA O B. C. G
Na Sessão de 16 de Julho de 1948 o Senado Federal aprovou
o projcto de lei B.C. G. que obteve parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça, com ligeiras modificações, — relator Senador Ferreira de Souza; da Comissão de Saúde Pública — relator
Senador Hamilton Nogueira; da Comisão de Finanças — relator
Senador Alfredo Neves.
PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE; RELATOR SENADOR HAMILTON
NOGUEIRA

«O ilustre Deputado Miguel Couto Filho apresentou à Câmara
dos Deputados o Projeto n.° 287, que visa regular e intensificar
no Brasil a aplicação da vacina anti-tuberculosa B. C. G.
Depois de amplamente discutido foi aprovado o substitutivo
da douta Comissão de Saúde da Câmara.
Chegando no Senado e distribuído inicialmente à Comissão
de Constituição e Justiça, foi relator o Senador José Ferreira
de Souza, que, depois de minuciosa análise, apresentou cinco
emendas, recebendo o projeto parecer favorável da referida Comissão.
Entrando no mérito da questão não há negar a importância
do projcto do Deputado Miguel Couto Filho.
Somente quem não esteja familiarizado com os assuntos relacionados com n campanha anti-fuberculosa no mundo, e de modo
particular no Brasil pode negar o valor do B. C. G. na Juta
contra a peste branca.
O propalado perigo da vacina é improcedente. E não se
compreende mesmo que ainda se volte a falar no caso de Lubeck,
pois c do conhecimento de quantos estudaram o doloroso caso que
as mortes verificadas não foram produzidas pelo B. C. G., mas
sim por culturas virulentas de bacilo tuberculoso humano, que
foram trocadas por engano.
Pode-se mesmo dizer que o B. C. G. é a mais inócua de
todas as vacinas de germes vivos empregadas na prevenção de
doenças transmissíveis.
Como acentua Arlindo de Assis — «Muito ao contrário do
que assoalhavam certos médicos pouco informados da prática

imunológica geral, nunca houve na história da medicina preventiva, vacina mais inócua do que a de Calmette. Nada aconteceu
com ela de comparável às encefalites que podem seguir à vacinação
genérica, às icterícias ou encefalites que subseguem algumas vacinações antimarílicas, às paralisias pós-vacinais da raiva, que são
métodos preventivos em todo o mundo».
A amostra de B. C. G. que é empregada no Brasil, oriunda
do Laboratório de Calmette, foi experimentada, antes do seu emprego, em diversos animais suscetíveis à tuberculose, tendo sido
comprovada a sua inocuidade, que continua a ser confirmada
pelos exames periódicos feitos nos laboratórios de preparo do
B. C. G.
No homem, a inocuidade do B. C. G. é afirmada pela experiência universal.
Park e Kereszturi, depois de minuciosas experiências chegaram
à conclusão de que o B. C. G. é inteiramente destituído de perigo,
quer para os animais, quer para os homens.
No Brasil, depois de 20 anos de emprego, com controle de
mais de 20 % dos vacinados, foi sempre verificada a inocuidade
do B. C. G.
Considerando apenas o Rio de Janeiro, afirma Arlindo de
Assis que foram vacinadas em 17 anos consecutivos (1927-1947)
161.152 crianças recém-nascidas e mais de 3,000 indivíduos analérgicos de outras idades.
É indiscutível também o valor do B. C. G. como arma a
ser empregada na luta anti-tuberculosa. Barros Barreto, no seu
magnífico «Tratado de Higiene», faz uma síntese perfeita dos resultados obtidos: «Todo esse otimismo — diz ele, é fruto dos
resultados de uma enorme massa de imunizações, em sua maior
parte feitas em crianças — e montam a bem mais de milhão em
todo o mundo — a evidenciarem-se, sobretudo em estatísticas metódicas, como as de Amsterdam, Copenhague, Barcelona, Varsóvia,
e nas dos países em que a imunização tem sido praticada em larga
escala, como na França, Rumãnia, Suécia, Espanha, Uruguai:
Ê, de uma parte, a mortalidade do primeiro ano de vida que se
reduz entre os imunizados, e que mais se evidencia na redução
do número de óbitos devidos a afecções intestinais e complicações
pulmonares das doenças infectuosas. Mas de outra parte, e
especialmente agora, é grande o benefício que traz a prática da
vacinação à defesa da criança contra a tuberculose: faz rarear a
morte por qualquer forma da doença. Alvimar de Carvalho
apresentou, não há muito, os resultados das vacinações de 1927
a 1933. De 16.946 crianças imunizadas, 7.728 (cerca de 46%)
foram examinadas.
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Na sua maioria não viviam em meio tuberculoso; destas
nenhuma apresentou sinais de tuberculose, reagindo 80 % moderadamente à inoculação intradérmica de tuberculina, 6 meses depois
da vacinação. Daí em diante, a hipersensibilidade decresce lentamente, atingindo 25 % aos 18 meses. Carvalho, no seu trabalho,
dá ainda notícias de investigações minuciosas feitas em 267 crianças
que estiverem em contato com doentes, e na maioria logo após a
imunização: 91 % nada acusaram de suspeito ao fim de dois anos,
cerca de 4,5 % apresentaram sinais leves de tuberculose, evoluindo
para a cura completa: outras 4,5 % (12 casos) morreram de tuberculose. Em trabalho posteriormente publicado nos arquivos de
Higiene, fala a respeito das investigações feitas em 38 famílias
'de tuberculose baciliferos, em cujo seio viviam juntas 48 crianças
vacinadas e 53 não imunizadas, sem cuidados de separação: não
só a morbidade tuberculosa constratou nos dois grupos (20,8 %
versus 39,6 %}, como ainda, entre as protegidas, as formas clínicas
mostraram-se muito mais benignas. A mortalidade no grupo de
controle foi 6 vezes maior que entre os vacinados».
Como ratificação a todos os pontos de vista favoráveis ao
B. C. G., a Academia Nacional de Medicina aprovou a moção
apresentada pelo académico Miguel Couto Filho e subscrita pela
quase totalidade de seus membros (1).
Pergutarão, no entanto: Possui o B. C. G. qualidades
protetoras que justifiquem a sua obrigatoriedade? Está no mesmo
plano de especificidade da vacina anti-variólica?
Evidentemente não. A vacina anti-variólica é suficiente para
impedir a disseminação da varíola. O B. C. G., por grande que
seja seu valor na campanha antituberculosa, não dispensa elo
concurso de outros meios empregados para combater a tuberculose.
Por essa razão é que se justifica a emenda ao art. 3." do projeto, apresentada pelo nobre Senador Ferreira de Souza. Tal
como está redigido o projeto oriundo da Câmara dos Deputados,
presta-se a interpretação dúbias no que diz respeito à obrigatoriedade do B. C. G.
Sendo indiscutível o alto valor do B, C. G. na campanha
anti-tuberculosa, e sendo de alta incidência a tuberculose no Brasil,
apresentando mesmo em certas cidades caráter epidêmico, opino
pela aprovação do projeto com as emendas aprovadas pela egrégia
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1948. — Hamilton
Nogueira, Presidente e Relator. — Levindo Coelho. — Pereira
Aíoacír. — Pedro Ludovico.
( I ) Transcreve na Integra a moçSo, e respectivas assinaturas, que
guram na página 65.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE

O MINISTÉRIO DA SAÚDE - SOLUÇÃO PARA OS
OS PROBLEMAS MÉDICO-SOCIAIS
Todos os recursos do governo para curar, robustecer e valorizar
o homem brasileiro
Discurso pronunciado pelo deputado Miguel Couto Pilho na Assembleia
Constituinte de 1946.

MIGUEL COUTO FILHO •— Sr. Presidente dentre os deveres
primordiais do Governo, nenhum pode sobrepor-se ao de assistir
á saúde do povo; este problema no nosso vasto Brayil encerra
tamanha gravidade, tal amplidão e magnitude que para ele se
deve atentar com grande patriotismo; os recursos e os esforços
máximos do Governo precisam ser mobilizados para curar, robustecer e valorizar o homem brasileiro.
No frontespícío do seu livro «Seleção Sociab, Miguel Couto
colocou adrede este trecho: «Ainda não penetrou bem em todas
as consciências, e se torna necessário repetir monotonamente a
cada hora, que a primeira riqueza de uma nação é o homem, o
seu sangue, o seu cérebro, os seus músculos, e que ela está fatalmente condenada à decadência, quaisquer que sejam os tesouros
que encerre, quando o homem que a habita não os merece».
Era eu ainda calouro de medicina quando Miguel Pereira,
o sábio Mestre, sacudia os governantes do então do sono tranquilo
que lhes proporcionavam os encantamentos e o conforto da Capital da República, para lhes mostrar a realidade, - - «o Brasil,
quase um imenso hospital».
Infelizmente, porém, ainda hoje os tristes sertões da nossa
terra, que segundo Afrânio Peixoto começam ali nos subúrbios
dó Rio, continuam a assistir indefesos a sua gente a definhar à
mingua de recursos c de assistência médica, e a ver os seus filhos
a não poderem sobreviver à miséria e ao abandono em que se
encontra a infância no Brasil. Já tivemos a oportunidade de
apresentar a esta Casa dados oficiais que provam que no Brasil
morrem diariamente cerca de 2.040 crianças.
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Este parlamento ouviu estarrecido o relatório que nos trouxe
o nobre Deputado c ilustre clínico Sr. Novelli Júnior, demonstrando
a gravidade do problema da infância desamparada, e toda a
impressionante documentação fornecida pelo ilustre Diretor do
Departamento da Criança, Dr. Braga Neto.
A imprensa vem diariamente focalizando a gravidade que
representa para o futuro da nacionalidade o descurar-se da assistência à infância, e clama pela saúde, pelo fortalecimento físico
e moral da nossa juventude.
Nas grandes crises epidêmicas que envolveram o país, o
Governo sempre se viu forçado a oferecer a ilustres médicos patrícios a indispensável autonomia, a absoluta liberdade de ação
para que pudessem enfrentar c debelar os morfaus que nos invadiam.
Páginas gloriosas da medicina brasileira são os resultados
da memorável batalha empreendida por Osvaldo Cruz, mas notai
que o Marechal da vitória contra a febre amarela, varíola e peste
bubonica, era a maior figura do Governo, a sua autoridade passava
por cima de qualquer ministério.
Carlos Chagas para enfrentar a pandemia de gripe de 1918,
teve também todas as prerrogativas de Ministro de Estado, entendia-se sempre diretamcnte com o Presidente da República.
Na última invasão da febre amarela, o Professor Clementino
Fraga somente conseguiu vencer a terrível epidemia quando o
Presidente Washington Luiz, compreendendo a gravidade da situação, lhe conferiu os poderes discricionários de que carecia.
Senhores Constituintes: estes terríveis pesadelos passaram,
porém, o Brasil continua cm perene estado de guerra contra
inúmeras outras doenças. Os problemas de previdência social, hi
giene e profilaxia são de grande complexidade; as endemias que
assolam quase todo o nosso território são tenebrosas: a tuberculose,
a lepra, a malária, a chistosomosc, a encilostomose, a leishmaniose,
o tifo, a tripanossomose, as disenterias e tantas outras doenças exigem tenaz e perseverante combate, e os técnicos e as autoridades
que as enfrentam não podem ficar a mrecê de ministérios e departamentos inteiramente leigos no assunto, que não alcançam a gravidade e urgência desses problemas, e nem sempre atinam com a
boa diretriz.
Sr. Presidente: Focalizo e recordo esses males nacionais,
que a nós médicos cabe apreciar, porque os jornais noticiam estar
o Governo empenhado na criação de novos Ministérios para emancipar e melhor distribuir determinados encargos da administração.
A classe médica brasileira sempre procurou demonstrar, fora
de qualquer aspecto político, a imprescindível necessidade da
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criação do Ministério da Saúde. Da Presidência da Academia
Nacional de Medicina, Miguel Couto reivindicou para a medicina
brasileira a responsabilidade de defender a saúde do povo, mas,
com as prerrogativas de Ministério, o que significa com a autonomia e com autoridade à altura de um dos maiores encargos
do Governo.
Sr. Presidente: Temos razões para confiar na esclarecida mentalidade de estadista do Presidente Eurico Gaspar Dutra, que já
nos deu cabal demonstração de alta compreensão dos graves problemas atinentes à saúde do povo, como foram as recentes providências de S. Excia. para o combate à tuberculose e a firme decisão
de amparar a infância abandonada. O Ministro Souza Campos,
ilustrado médico e professor, vem trabalhando com extraordinário
desvelo na resolução desses assuntos. Sabemos que o Presidente
da República tem ainda ao seu lado dedicados amigos, que são
expoentes da medicina nacional, e que poderão com sinceridade
melhor esclarecer e justificar ao Governo da imperiosa necessidade
da criação do Ministério da Saúde.
O Presidente Eurico Gaspar Dutra não terá em todo o seu
governo ato que mais o enalteça e recomende à estima do povo
brasileiro, tais serão os benefícios que o Ministério da Saúde e
Assistência Social vai impor aos problemas médico - sociais do
Brasil." (Muito bem; muito bem. Palmas).
— TVa sessão de 16 de Julho de 1946.
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A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Solicitação da Comissão de Saúde da Câmara ao Presidente
Gaspar Dutra (*)
Foi recebida ontem em audiência especial, pelo Sr. Presidente
da República, no Palácio do Catete, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, representada por todos os seus membros,
atualmente nesta Capital, e por delegação dos que se encontram nos
Estados.
O Sr. Deputado Miguel Couto Filho, presidente da referida
Comissão, expressando os motivos da visita dos parlamentares daquele órgão técnico da Câmara, falou sobre todos os problemas de
saúde pública do País e as suas necessidades atuais c, de quanto
tem influído na boa solução desses problemas entre nós, os poderes
por vezes especiais que foram atribuídos a grandes vultos da medicina brasileira, quando tiveram de enfrentar graves crises nesse setor da nossa administração, no combate mais ativo às grandes epidemias que nos têm assolado. Referiu-se aos nossos vultos mais
proeminentes no passado, que tanto ilustraram a nossa medicina pública, quando debelaram sérias epidemias, com poderes de Ministros
de Estado. Fez uma longa exposição das inquietudes e interesse
técnico da Comissão de Saúde em todos os setores médico-sociais.
principalmente no campo das endemias rurais, que tanta preocupação trazem aos homens públicos, que desejam um Brasil vasto mais
saudável. Referiu-se ainda, à observação e ao trabalho desenvolvido pelo atual presidente da República, quando, ainda Ministro
da Guerra, teve a oportunidade de sentir os efeitos perniciosos da
deficiência física do homem brasileiro, na conscrição e voluntariado
da FEB. Disse ser uma velha aspiração da classe médica brasileira
a criação do Ministério da Saúde, e que a mesma havia surgido
agora com mais veemência por ocasião da apreciação do Plano Salte
por parte da Comissão de Saúde da Câmara, onde o Deputado
Bayard Lucas de Lima, do Rio Grande do Sul, havia apresentado
um trabalho demonstrando a necessidade daquele órgão para a
execução mesma do Plano Salte,
( * ) Os discursos do Presidente Gaspar Dutra e do Deputado Miguel
Couto Filho não foram taquigrafados.

Esse trabalho que teve todo o apoio e aplauso da Comissão de
Saúde e mesmo popular, hoje já encarecido pela imprensa brasileira,
e do qual, naquele momento, passava uma cópia às mãos do Sr. Presidente da República, como deferência especial e mesmo do desejo
decidido de colaborar com o Governo de S. Excia., em que reconheciam grande cuidado pelos problemas de saúde, e dos quais, era o
Plano Salte um atestado vivo e recente.
O Sr. Presidente da República respondeu agradecendo a visita
da Comissão de Saúde que tanto o sensibilizava, principalmente por
vir tratar de assuntos tão ligados aos interesses do povo, e teve ensejo de referir as suas constantes preocupações no setor saúde desde
Ministro da Guerra, quando teve a oportunidade de sentir a necessidade de grandes gestos nesse sentido e muito procurou fazer para
melhorar as condições de saúde das nossas Forças Armadas, e mesmo que, os resultados das inspeções quando da organização da FEB,
cujos índices de aproveitamento humano foram baixos, tal a quantidade de incapazes, mais ainda se evidenciou o quanto se deveria
fazer em bem do melhoramento físico dos nossos patrícios.
Quando eleito Presidente, desde a primeira hora, vem o seu
Governo preocupando-se ativamente com o problema, pois o Plano
Salte e a colocação no seu próprio enunciado, em primeiro lugar,
dos assuntos de saúde, atestam o interesse atual do Governo pela
saúde coletiva.
Concluindo, S. Excia. fez sentir aos deputados presentes que
a Comissão de Saúde da Câmara vinha ao encontro de um desejo
já alimentado pelo Executivo, e assim, a sua iniciativa futura teria
jã os aplausos dos representantes do povo, dando-lhe um caráter popular. Disse ainda, o Sr. Presidente Eurico Dutra, que iria remeter imediatamente ao Congresso, logo que fosse ultimada, a mensagem criança o referido Ministério e que se congratulava com o Presidente Miguel Couto Filho e representantes presentes pelo grande
serviço que todos iriam prestar ao Brasil, na defesa e recuperação
da sua população, iniciativa que iria influir decisivamente no progresso e bem estar da Nação ( l ) .

(1)

Noticia distribuída pela Agencia Nacional.
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A CONVENÇÃO NACIONAL DO P.S.D. FAVORÁVEL
AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Tese dos parlamentares médicos — Relator, o Sr. Deputado
Miguel Couto Filho
O SR. MIGUEL COUTO FILHO defendeu, na Convenção Nacional do P. S. D., a tese da criação do Ministério da Saúde. O Deputado fluminense, justificando o seu trabalho, disse o seguinte;
"Sr. Presidente; Srs. convencionais.
Recebemos de ilustres e prezados colegas médicos, pertencentes ao P. S. D., a honrosa incumbência de trazer a esta magnifica
Convenção do nosso Partido a justificativa de um voto que esperamos merecer todo o apoio dos nobres correligionários.
A medicina assiste a toda a trajetória do homem, acompanha-o
com desvelo desde o seu primeiro vagido até o seu último alento;
e, assim, os médicos estão em permanente contacto com as mazelas
que atormentam e infelicitam a humanidade: é este convívio íntimo
com as massas sofredoras e desprotegidas da fortuna que nos obriga a sentir melhor e mais profundamente as necessidades do homem
do povo, sobretudo destes pobres brasileiros que vivem no interior
abandonados, sem saúde e sem assistência. Os compromissos que
hoje temos como legisladores nos impõem redobradas responsabilidades. Ilustres convencionais, o voto que vos vamos pedir representa providência imprescindível para que a Nação, o nosso querido
Brasil, possa melhor amparar e defender o que tem de mais precioso
— a mãe sadia, a criança robusta, o homem forte e vigoroso.
Eminente chefe presidente Ncreu Ramos, pedimos licença para
ler a nossa justificativa.
Tese: o Ministério da Saúde — Exmo. Sr. Presidente do Partido Social Democrático. Nobres convencionais.

— Os parlamentares médicos filiados ao Partido Social Democrático, responsáveis mais diretos pelos problemas médicos-sociais
do Brasil, chamados a estudar o grandioso plano Salte, onde a saúde
sabiamente figura em primeiro lugar, sentiram mais premente ainda
a imprescindível necessidade de um órgão eminentemente técnico e
autónomo, para coordenar e presidir os assuntos médicos-sociais
do País.
Cada vez tornam-se mais vultosos, complexos e difíceis os problemas da saúde e previdência social que precisam ser levados a
todo o nosso vastíssimo território, como preceitua o patriótico programa do Partido Social Democrático. O homem do campo não
pode continuar desatendido; para fixá-lo à terra, enriquecendo-a,
temos que garantir-lhe a saúde, a alegria de viver. A medicina
preventiva e a educacional precisam ter ampla divulgação.
O capital mais rendoso e melhor empregado é o invertido no
afastar uma doença, no salvar uma criatura, que representa, além de
precioso valor humano, enorme economia à Nação.
Uma fundamentada proposição do nobre pessedista, Deputado
Bayard Lucas de Lima, no seio da Comissão de Saúde da Câmara
dos Deputados, unanimemente aprovada, veio reavivar a velha e justíssima reivindicação da classe médica brasileira, defendida na Assembleia Constituinte de 1946 pelo Deputado Miguel Couto Filho
— o Ministério da Saúde.
A medicina cabe a salvaguarda da saúde do povo, a ela deve
também caber autoridade e autonomia, imprescindíveis para dejendé-la.
Em todos os tempos a medicina brasileira soube enfrentar, dominar e vencer com brilho e incomparável competência os grandes
surtos epidêmicos que nos bateram à porta, quando lhe foi conferida a necessária autonomia.
Hoje temos ainda endemias devastadouras :— a tuberculose,
malária, desinterias, cristosomose, tripanosomiases e muitas outras
mazelas que nos infelicitam.
Para apenas focalizar alguns dados impressionantes, sem falar
na mortalidade infantil, —- o mais grave de todos, por isso que representa o futuro da nacionalidade, — mostramos que ainda há capitais no norte do País onde a bioestaíistica demonstra uma mortalidade materna de 25,6 por mil nascimentos, quando hoje deve ser
mínima onde houver assistência — no SESC c de duas mortes por
mil. Na Bahia, o Prof. José Silveira acaba de encontrar em escolas
públicas alergia à tuberculose em 83 % das crianças — apenas 17
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ainda não contaminadas!!! Veja-se o futuro que nos espera. A
média de vida no Brasil é desanimadora, na Capital da República
fica em 43,33!
Na Mensagem ao Congresso, na abertura da Sessão Legislativa
de 1947, o eminente Presidente da República, que o P.S.D. teve a
honra de eleger, General Eurico Gaspar Dutra assim se manifesta •— "Em face da gravidade da presente situação de saúde e considerando as dificuldades de ampliação dos recursos médicos, impõem-se providências tendentes à criação de um sistema nacional de
assistência médico-saniíária, por meio do qual toda a população
possa obter de forma digna serviços médicos e para módicos, de caráter preventivo e curativo. Faz-se mister subordinar o planejamento, a estruturação e o funcionamento dos serviços de natureza
médico sanitária, em todo o País, a uma política de ordem nacional".
O benemérito Presidente Gaspar Dutra na recente Mensagem
ao Congresso, encaminhando o plano Salte acentua ainda: "O en
grandecímento do País terá, preliminarmente, que considerar o problema da assistência médica» — e adiante diz: «Para que uma campanha alcance, no entanto, todos os resultados desejados, deverá ser
simples na sua forma de execução c imediata em seus objettvos».
Está portanto, o grande estadista perfeitamente integrado no
pensamento dos parlamentares médicos do P.S.D. Confiante neste alto espírito humanitário do atual Presidente da República, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados foi, incorporada, levar
a S. Excia. o pensamento do órgão técnico da Câmara.
Foi-nos grato relembrar a S. Excia. o interesse e as relevantes
iniciativas já tomadas pelo Governo de S. Excia. em benefício da
saúde, empreendendo campanhas sanitárias de larga envergadura,
e do carinho com que vem procurando melhorar a assistência, à maternidade e à infância.
Salientamos ainda a importância do fator saúde, que tudo representa, mesmo no setor da Defesa Nacional: sem o homem higido, sem crianças sadias, o Brasil de amanhã não poderá se defender, embora possua as melhores armas!
Sr. Presidente, Srs. Convencionais.
Com imensa alegria e júbilo patriótico ouvimos do Presidente
da República declarações peremptórias:
Desde o início de seu governo, compreenderá a grandiosidade
do problema da saúde. Havia mesmo elaborado um projeto de

desdobramento do atual Ministério da Educação e Saúde. Ao organizar a F.E.B. sentira realmente a gravidade deste problema no
Brasil; — para selecionar 30.000 homens com a robustez necessária
para enfrentar os rigores da guerra, fora preciso excluir centenas
de milhares de jovens patrícios;
Sob todos os aspectos, julgava necessário um Ministério da
Saúde autónomo; ainda não havia promovido a sua criação por
desconhecer o pensamento do Parlamento.
Já agora que a Comissão de Saúde da Câmara, órgão técnico
que traduz bem o pensar do Parlamento, pondera e solicita a autonomia do Ministério da Saúde, dentro de breves dias enviaria ao
Congresso a Mensagem pedindo a sua criação.
Exmo. Sr. Nereu Ramos, eminente Vice-Presidente da República, esclarecido chefe e condutor do Partido Social Democrático:
— Nesta magnífica oportunidade em que se reúne a Convenção Nacional do Partido, seja-nos permitido encarecer toda a solicitude e
apoio para este importante assunto que, como médicos legisladores
nos cumpre apresentar.
Torna-se imprescindível que o Partido Social Democrático,
cônscio de seu primordial dever, patrocine a maior medida, em favor
da saúde e felicidade do povo brasileiro — a criação do Ministério
da Saúde.
Não há necessidade de grandes verbas para alcançar o nosso
objetivo; o Ministério da Saúde não precisa de suntuosidade; poderá
funcionar num dos andares do atual edifício do Ministério da Educação e Saúde, ocupado por serviços pertencentes a saúde. A reestruturação poder-se-á operar dentro dos atuais quadros dos funcionários da Saúde, sem maior aumento de despesa. Devemos observar ainda que é propósito dos parlamentares médicos pessedistas,
defenderem um Ministério da Saúde, em moldes modernos, sem burocracia, descentralizando, impondo-lhe um cunho económico pela
coordenação e aproveitamento de serviços médico-sanitários afins,
onde as atividades da União, Estados, Municípios e entidades filantrópicas possam se incorporar como um todo na luta pela saúde do
povo brasileiro, verdadeira cruzada de salvação nacional.
Miguel Couto, com autoridade de Mestre, patriòticamente nos
lembrava a cada hora: "a primeira riqueza de uma Nação é o
homem, o seu sangue, o seu cérebro, os seus músculos e que ela está
fatalmente condenada a decadência, quaisquer que sejam os tesouros que encerre, quando o homem que a habita não os merece".
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Lamentavelmente temos ainda hoje que confessar esta dura
verdade: —• no Brasil o homem higido e robusto representa uma
pequena minoria.
Precisamos empreender a cruzada pela saúde do povo, e esperamos que o Partido Social Democrático patrocine as medidas de
salvação nacional.
A firme decisão anunciada pelo Exmo. Sr. Presidente da República de solicitar em Mensagem ao Congresso a criação do Ministério da Saúde, merece o profundo reconhecimento do povo brasileiro.
Nesta hora de grande vibração cívica pessedista, solicitamos ao
nosso esclarecido e digníssimo Presidente Dr. Nereu Ramos e aos
nobres convencionais, inteira solidariedade a aprovação desta Mensagem do Governo, e um voto de vivos aplausos e congratulações
ao Exmo. Sr. Presidente Eurico Gaspar Dutra, pelo ato mais meritório e esclarecido do atual Governo.
(Moção unanimemente aprovada pela Convenção
Nacional do P.S.D. — 20 rfc julho de 1948.)
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