ESTUDIOS HISTORICOS – CDHRPyB- Año IV - julio 2012 - Nº 8 – ISSN: 1688 – 5317. Uruguay

Histórias sobre o cotidiano da tuberculose
Dra. Lorena Gil
Resumo: Entre 1930 e 1960 a tuberculose, sob todas as suas formas, era a
enfermidade que mais vítimas fazia em Pelotas (RS), chegando a acometer 1/3
de sua população. Esta situação não era específica da cidade, ocorrendo em
várias outras regiões do Brasil e do mundo. Embora tenha sido um período
extremamente importante para o tratamento da moléstia, com um grande avanço
na terapêutica, a maioria dos doentes não conseguiu se beneficiar dos resultados
trazidos pelas novas pesquisas e pela expansão do atendimento hospitalar. O
presente artigo pretende analisar o cotidiano da doença, a partir de narrativas de
familiares, médicos e uma visitadora sanitária. Neste sentido, além da pesquisa
documental, trabalha-se com a metodologia da história oral temática, a qual será
aqui priorizada.
Palavras-chave: Tuberculose. Cotidiano. História Oral. Memória.

Abstract: Between 1930 and 1960 tuberculosis, in all its forms, was the disease
that made more victims at Pelotas (RS) and took more than 1/3 of its population.
This situation wasn’t only of the city, happening in several others Brazil’s
regions. Although it has been an extremely important period for the illness
treatment with a great advance on the therapeutical, most of the sick persons
couldn’t benefit themselves with the results brought by the new researchs and by
the expansion of hospitals. The present article intend to analyse the diseases
quotidian, from the report of families, doctors and a health visitor. To this effect,
beyond the documental research, it has been used the oral history methodology
that will be here prioritized.
Key words: Tuberculosis. Quotidian. Oral History. Memory.

Resumen: Entre 1930 y 1960 la tuberculosis, bajo todas sus formas, fue la
enfermedad que mas víctimas hizo en Pelotas (RS), atacando 1/3 de su
población. Esa situación no era específica solo de la ciudad, ocurriendo en otras
regiones de Brasil y del mundo. Por más que haya sido un período extremamente
importante para el tratamiento de la molestia, con un gran avance en la
terapeútica, la mayoría de los enfermos no logró beneficiarse de los resultados
alcanzados por las nuevas búsquedas y por la expansión de la atención
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hospitalar. El presente artículo tiene la intención de analizar el cotidiano de la
dolencia, a partir de narrativas de familiares, médicos y un agente sanitario. En
este sentido, además de la búsqueda documental, se trabaja con la metología de
la historia oral temática, que será priorizada.
Palabras clave: Tuberculosis. Cotidiano. Historia oral. Memoria.

Em meados de 1990 quando realizei o Mestrado, lembro de ter lido
uma entrevista na qual Robert Darnton dizia que as escolhas de um
historiador, no que se refere ao tema que pesquisa, dificilmente são
aleatórias, mas antes, servem para explicar e dar conta de situações
que deveriam ser vistas e/ou revistas na vida daquele que tem a
função de narrar.
Naquele tempo, pesquisando sobre imigração judaica,
estabeleci que uma relação possível – entre as palavras de Darnton
e o que eu fazia – era o fato de, no campo da História, sempre ter
sentido uma preocupação com os chamados grupos minoritários da
sociedade: mulheres, negros, camponeses; daí porque estudar cem
famílias judias que até aquele momento não tinham merecido
nenhuma atenção por parte da historiografia.
Logo depois de terminar aquela pesquisa iniciei, junto ao
Núcleo de Documentação Histórica da UFPel, a discussão de outro
tema que há muito tempo estava querendo investigar: a tuberculose
na cidade de Pelotas.
Durante os meus primeiros onze anos de vida, morei com
minha avó materna, em uma casa de cinco cômodos: dois quartos,
sala, cozinha e banheiro, no entanto, em apenas quatro desses
cômodos era possível transitar.
Em um dos quartos havia falecido o meu avô e um tio, ambos
por tuberculose pulmonar. Ali, a mobília - bastante simples permanecia intacta: a cama, sempre feita, mostrava lençóis alvos e
uma colcha de crochê, amarelada pelo tempo, as roupas
continuavam penduradas cuidadosamente no roupeiro, os bibelôs,
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em sua maioria anjos com arcos e trombetas, eram limpos toda a
semana e pareciam anunciar que alguém chegaria ou voltaria para
habitar aquele lugar.
Na cozinha era possível ver, em uma pequena cristaleira
branca, a louça, antes e agora intocável.
Quando chegavam visitas, que não compreendiam quais eram
os espaços “públicos” da casa, logo era tratado de se informar, para
que não houvesse perturbações em uma rotina de rigoroso respeito
a um local que acabou virando – de uma maneira ou de outra –
sagrado.
As histórias contadas sobre a doença eram muitas e, na
maioria das vezes, transformavam aquilo que era particular, no
mais generalizante possível.
Foi assim que me habituei a ouvir casos onde a discriminação
e o preconceito foram constantes. Contudo, mais do que acostumar
meu ouvido com tantas histórias de sofrimento, fui construindo
muitas perguntas sobre uma doença que não se constituiu em uma
epidemia – tendo, por isso, momentos bem demarcados e ações
pontuais, como a varíola, a peste bubônica, a febre tifóide e a gripe
espanhola – mas revelou-se como uma endemia, que aparecia em
todos os relatórios sobre saúde pública, como a grande vilã,
causadora dos maiores índices de mortalidade na cidade.
À medida que cresci, ou melhor, em que passei a ter um
maior número de anos, vivendo a partir do ofício da História,
procurei ver a cidade, percebendo suas imagens e seus discursos e
foi neste momento que a combinação “memória/lembrança” com a
“sensação/vivência” passou a fazer mais sentido.
Não se tratava mais de um quarto escuro em uma pequena
casa, que aterrorizava a vida de uma menina. Aquele lugar revelou
um novo significado, não se constituindo como único. Era uma
espécie de chave, não só para pensar sobre a minha vida, porém,
mais importante do que isso, para refletir sobre a vida de milhares
de pessoas, que de uma maneira ou de outra haviam sido afetadas
pela tuberculose.

ESTUDIOS HISTORICOS – CDHRPyB- Año IV - junio 2011 - Nº 8 – ISSN: 1688 – 5317. Uruguay4

O projeto inicial, de 1998, teve como nome Urbanismo,
Sanitarismo e Tuberculose. Na tese1, finalizada no ano de 2004, o
estudo da doença passou a ter preponderância sobre as demais
temáticas. Isto não significa que os dois outros assuntos tenham
sido deixados de lado, contudo, que o objetivo principal tornou-se
analisar a trajetória da doença, relacionando-a com as
transformações da cidade.
A doença é um ângulo que permite pensar sobre a vida e
sobre a morte. Ao mesmo tempo em que traz um certo desarranjo,
permite, muitas vezes, uma reorganização social (Revel e Peter,
1976). É preciso que a sociedade crie articulações, invista em
transformações no meio urbano, defina novos poderes, cerceie ou
amplie direitos, tudo isso no sentido de dominar ou, pelo menos,
aplacar os efeitos da enfermidade.
O debate realizado no momento da defesa do trabalho
expressou que seria interessante agregar depoimentos de pessoas
envolvidas com a história da enfermidade, ainda que tivesse
trabalhado com uma grande quantidade de fontes, existentes tanto
em Pelotas quanto em Porto Alegre.
Pelo recuo de tempo da tese (1890-1930), optou-se por não
analisar depoimentos de segunda, terceira ou quarta geração,
mesmo que a história oral faça parte de minha trajetória, em
trabalhos sobre os mais diferentes assuntos, como a imigração
judaica e a discussão de gênero, por exemplo.
Instigada pelo tema, que certamente ainda tinha muito a
oferecer, e também pelas possibilidades metodológicas, resolvi
estudar as três décadas posteriores – 1930 a 1960 – período
importantíssimo na conformação de um novo tipo de tratamento,
que traria a cura a milhares de pessoas, através do início da
vacinação pela BCG (ainda na década de 1920), do
desenvolvimento da técnica da abreugrafia e também pela
1

A tese foi publicada no ano de 2007, pela EDUCAT, tendo o título de O Mal do
Século: tuberculose, tuberculosos e políticas de saúde em Pelotas (RS) 18901930.
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descoberta da estreptomicina, a partir de 1944, por Selman
Waksman, o que permitiu o combate a vários tipos de infecções,
dentre elas a tuberculose. As novidades em termos de atos clínicos
surgiram com a intensificação do uso do pneumotórax artificial 2 e a
cirurgia para a retirada de costelas, entre outros.
Nas décadas anteriores a 1930, na maior parte das vezes, aos
doentes restava apenas esperar a morte, depois de descoberta a
contaminação.
Surgia, assim, um novo projeto, no qual, além da análise das
fontes escritas existentes em arquivos locais, priorizou-se a história
oral temática, a qual permitiu incorporar as memórias dos
envolvidos com a enfermidade. Memória no sentido coletivo
abordado por Pierre Nora, e definida como “o que fica do passado
no vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado” (apud
Le Goff, 1992, p. 472). Ou ainda na perspectiva de finalidade
pensada por Le Goff (1992, p. 477), ao dizer que: “A memória,
onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o
passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de
forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a
servidão dos homens”.
Foram entrevistados ex-enfermos, familiares, médicos,
enfermeiros e visitadoras sanitárias. Neste artigo optou-se por
analisar as falas de dois familiares, três médicos e uma visitadora
sanitária, sobretudo naquilo que se vincula ao cotidiano da
tuberculose. Para a conceituação de cotidiano, seguiu-se a análise
proposta por Agnes Heller (1998, p. 20), para quem: “A vida
cotidiana não está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer
histórico: é a verdadeira ‘essência’ da substância social”. A autora
(1998, p. 24) não trabalha com o cotidiano a partir de um tempo
unificador, mas como espaço de ações específicas. “A vida
cotidiana está carregada de alternativas, de escolhas [...].
2

O método, proposto pelo italiano Carlo Forlanini, consistia na introdução de
gás azoto na pleura, do que resultaria a produção do pneumotórax artificial. Sua
aplicação deveria ser absolutamente precisa.
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Para ela (1998, p. 30):
Na vida cotidiana, o homem atua sobre a base da
probabilidade, da possibilidade: entre suas atividades e as
conseqüências delas, existe uma relação objetiva de
probabilidade. Jamais é possível, na vida cotidiana, calcular
com segurança científica a conseqüência possível de uma
ação. Nem tampouco haveria tempo para fazê-lo na múltipla
riqueza das atividades cotidianas.

Através das entrevistas foi possível analisar aquilo que Heller
chama de partes orgânicas da vida cotidiana, ou seja, a organização
do trabalho e da vida privada, a atividade social sistematizada, as
relações de troca e experiência.
Os médicos entrevistados foram Naum Keiserman, que atuou
durante décadas no Departamento de Tisiologia do Centro de
Saúde do Estado, em Pelotas; Saul Sokolovsky, que trabalhou nos
hospitais da Santa Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa
e Carlos Karam, que apesar de se dedicar a outra especialidade,
conviveu com a moléstia durante toda a extensa trajetória. Por ter
toda uma vida profissional dedicada à tuberculose, Naum foi aquele
que mais dissertou sobre o tema.
Tanto os hospitais Santa Casa de Misericórdia de Pelotas,
quanto a Beneficência Portuguesa, tiveram alas específicas para os
tuberculosos. Na Santa Casa o prédio, um misto de alvenaria, de
pedra, tijolos e concreto armado, teve sua inauguração oficial no
dia 8 de outubro de 1925, sendo composto de dois andares. O
debate sobre a obra se iniciou, no entanto, em fins do século XIX.
Ainda que a maior parte dos enfermos, a partir desta data
tenha passado a ser tratada em uma das salas do novo pavilhão,
muitos doentes continuaram em enfermarias nas quais havia
portadores de diferentes moléstias, tendo em vista que o número de
leitos era muito inferior à demanda.
Na Beneficência Portuguesa de Pelotas, a discussão sobre a
construção de uma ala de isolamento apareceu desde o ano de
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1944. A obra foi inaugurada em 16 de setembro de 1951, na
comemoração do 94º aniversário do Hospital, embora tenha
começado a funcionar ainda no ano de 1946.
O prédio ficava em face a rua Uruguai, entre a casa de
máquinas e o necrotério, recebendo o nome de Ala São Roque. No
ano de 1967 foi inaugurado um outro setor denominado de Salão de
Seção de Tisiologia.
Durante pesquisa em jornais apareceram referências também
à Construção de um Sanatório em Pelotas, localizado nas Três
Vendas, estrada do Retiro, chamado “Allice Velloso”. Embora não
se destinasse de modo específico aos tuberculosos, possuía um
pavilhão de isolamento, que segundo anúncio publicitário “[...]
apresenta todas as condições que requer a higiene moderna para
instalações desta natureza, tais como luz direta, ventilação, água
ligada diretamente ao encanamento geral, revestimento adequado,
piso de tijoleta” (Jornal A Opinião Pública de 5 de outubro de
1925, p 1).
Em 1934 foi criado o Sanatório Belém, em Porto Alegre, que
iniciou suas atividades em 1940. A partir daquele ano, muitos
pacientes do interior foram deslocados para a capital, a fim de se
tratar.
Com relação aos ex-enfermos e familiares de pessoas
acometidas por tuberculose, a busca foi bastante difícil, tendo em
vista que muitos envolvidos com a enfermidade não se dispõem a
falar, colocando como obstáculo a dificuldade em rememorar
histórias de tanto sofrimento e também o fato da presença ainda
viva do estigma.
Para Goffman (1980, p. 14) podem-se mencionar três tipos
diferentes de estigmas. O primeiro se relaciona às deformidades
físicas; o segundo, às culpas construídas em virtude de atos
individuais “percebidos como vontade fraca, paixões tirânicas ou
não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade [...], vício,
alcoolismo”. O terceiro vincula-se a traços transmitidos em face de
uma mesma linhagem, capazes de “contaminar por igual todos os
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membros de uma família”. Note-se que a tuberculose pode ser
pensada através das três formas de estigmas propostas pelo autor: o
corpo de um tuberculoso revela marcas perceptíveis com o
desenvolvimento da doença; ao mesmo tempo, no século XX,
fundamentalmente, a tísica tanto foi vista como fruto de hábitos
impróprios, como causada pela hereditariedade familiar.
Neste texto serão analisadas ainda as entrevistas de duas
pessoas que tiveram algum tipo de ligação com a doença. O
primeiro depoente, Luís Carlos André Pereira, nascido em 22 de
agosto de 1911 e falecido no dia 24 de abril de 2007, teve quatro
familiares com tuberculose pulmonar: o pai, chamado Antônio
André Pereira e três irmãos, Aires, Otávio e Cássio André Pereira.
Todos foram cuidados por um médico humanitário, que também
faleceu por tuberculose pulmonar, após passar quatro anos em
tratamento num Sanatório de Minas Gerais. Seu nome era Armando
Fagundes3 e, em jornais da época, aparece a dedicação integral
deste profissional em minimizar o sofrimento daqueles que
possuíam a tísica pulmonar.
A segunda entrevista aconteceu com Maria Araújo, nascida
no dia 16 de março de 1940, que desvendou minuciosamente o
universo familiar em que estava inserida, referindo-se
prioritariamente à história do pai.
Maria contou que vários de seus familiares viviam todos
juntos em uma casa com poucos cômodos e que ninguém, além do
pai, se contaminou. Para ela, isto se deu em função de que:
O meu pai era muito cuidadoso, ele tinha o prato dele
marcado, tinha uma colher, ele como era ferreiro, marcou
praticamente a ferro e fogo, com uma cruz ali, que aquilo ali
3

Armando Fagundes nasceu no dia 25 de abril de 1891 em Pelotas e no ano de
1916 obteve o diploma de médico pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre.
Em 1935 saiu da cidade com destino a Minas Gerais, vindo a falecer em 1939 no
Sanatório Belo Horizonte. Um dos tratamentos pelos quais passou foi a cirurgia
para a retirada de costelas.
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era dele e ele tinha a própria caneca, tudo o que era dele não
se tocava. Ele era muito bom, não brigava com a gente por
nada, só se mexesse nas coisas dele. Inclusive naquele tempo
se usava muito lavar louça com bacia porque não tinha água
encanada e ele tinha a bacia própria dele. A roupa dele,
toalha, nada, nada se podia usar.
.

Em sua fala aparecem também práticas para manter o
ambiente mais saudável:
Lá na casa da minha avó eles usavam muito de queimar
eucalipto. Eles ferviam umas panelas de eucalipto e a gente
sentia aquele cheiro forte que ficava dentro de casa.
Botavam um fogareiro com água para ferver porque diziam
que aquilo ali desinfetava ou ajudava a desinfetar. Eles
ferviam e ficava aquele cheirinho dentro de casa, era coisa
que a gente criança achava tudo engraçado, não é? Eu
achava aquilo tão estranho. Por que estão fervendo essas
ervas aí?

Embora em sua casa não tenha havido outra contaminação,
uma tia e um primo também foram vítimas da doença.
Tanto na fala do senhor Luís quanto na de dona Maria, a
hospitalização aparece como o último recurso. Luís afirma que o
pai “não chegou a ir para o hospital, porque sabia que a vida estava
no fim. Não queria ir para o hospital. Ele queria morrer em casa”.
Maria revela que a tia, após realizar uma intervenção cirúrgica, teve
que permanecer internada, mas que “durou só um dia lá porque em
casa era tudo feito com muito cuidado, tudo era muito agasalhado,
aí ela chegou lá naquela enfermaria muito grande e sentiu muito a
diferença e longe da família, naquela mesma noite, ela faleceu”.
Note-se que o número de falecimentos em casa era altíssimo,
em termos de doenças em geral. No ano de 1920, por exemplo,
foram 91,73% para o Estado do Rio Grande do Sul (Relatório de
1920, p. 532). Em se tratando de tuberculose, nas primeiras décadas
do século XX, a internação era ainda mais rara, pois servia apenas
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para propiciar repouso ao enfermo e uma alimentação saudável e,
por outro lado, poderia trazer graves conseqüências para a vida do
paciente, uma vez que estar no hospital significaria não ter mais
como esconder a doença.
Nos depoimentos dos familiares, o preconceito, pensando
como categoria de pensamento e do comportamento cotidiano,
conforme proposto por Heller (1998), é absolutamente presente. As
narrativas trazem este sentimento como um dos mais difíceis que
tiveram que enfrentar.
O preconceito pode ser individual ou social. O homem pode
estar cheio de preconceitos com relação a uma pessoa ou
instituição concreta que não lhe faça absolutamente falta a
fonte social do conteúdo do preconceito. Mas a maioria de
nossos preconceitos tem um caráter mediata ou
imediatamente social. Em outras palavras: costumamos, pura
e simplesmente, assimilá-los de nosso ambiente, para depois
aplicá-los espontaneamente a casos concretos através de
mediações (idem, p. 49).

Os três médicos entrevistados concentraram os seus olhares
nos processos de tratamento para a enfermidade. Suas memórias
vincularam-se prioritariamente aos seus ambientes de trabalho,
ressaltando o caráter social da reconstrução das lembranças.
Suas narrativas estiveram ligadas mais fortemente à história
de experiências, na medida em que mostraram “como pessoas ou
grupos efetuaram e elaboraram experiências, incluindo situações de
aprendizado e decisões estratégicas” (Alberti, 2004, p. 26).
Saul Sokolovsky e Carlos Karam não se dedicaram
exclusivamente à doença, embora tenham convivido com ela, por
estarem inseridos na rotina diária de hospitais, que recebiam
pessoas com as mais diferentes necessidades.
Já Naum Keiserman dedicou grande parte de sua vida
profissional à tisiologia, especialidade existente e importante,
segundo ele, até o aparecimento dos antibióticos. “Com os
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antibióticos o tratamento da tuberculose passou para os clínicos
gerais, não se ia mais aos especialistas, o clínico receitava o
antibiótico e pronto”.
O médico, ao relatar como iniciou a sua atividade
profissional, assim diz:
Formei-me em 1939. Em 1941 fui contratado pelo então
Departamento Estadual de Saúde e designado para o setor de
Tisiologia, no Centro de Saúde de Rio Grande. Recém
casado, minha esposa era “visitadora sanitária”, e exercia
sua atividade em Porto Alegre. Não havendo vaga em Rio
Grande, foi ela transferida para Pelotas. Nos fins de semana
eu ia à Pelotas. Esta situação durou pouco tempo. Ocorre
que o tisiologista que atuava em Pelotas, Dr. Assunção
Osório, transferiu residência para o Rio de Janeiro,
proporcionando minha transferência para Pelotas. Exerci
minha atividade nessa cidade até 1966 quando fui
aposentado. Houve um intervalo de 1943 a 1945, quando fui
convocado no período da 2º Guerra Mundial.

Sobre a sua formação acadêmica, Naum explicita como esta
se deu:
Para trabalhar em tisiologia eu me preparei com alguns
cursos: fiz um curso oferecido pelo próprio Departamento
Estadual de Saúde, fiz um estágio no Hospital Sanatório
Belém, na época destinado a pacientes com tuberculose. Lá
trabalhavam os professores Cezar Ávila e Eliseu Paglioli,
entre outros. Em Montevidéu fiz curso de broncoscopia com
o Dr. Chevalier Jackson, americano que lá se encontrava
para este fim. Em Córdoba, Argentina, fiz curso de Cirurgia
Torácica. No Rio de Janeiro, acompanhei cirurgia de tórax
com Jesse Teixeira.

Em sua entrevista, o que mais se acentuam são os
procedimentos realizados por ele e seus colegas, na Beneficência
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Portuguesa de Pelotas, com o objetivo de oferecer algum
tratamento à tuberculose.
Um das práticas mais utilizadas foi o pneumotórax, o qual
descreve da seguinte maneira:
O pulmão é revestido por um tecido chamado pleura, então
são duas pleuras, a parietal que forra o tórax e a pleura
visceral que encobre o pulmão. Quanto o pulmão respira,
essas duas pleuras deslizam uma na outra, enche o tórax, se
faz o vácuo entre as duas pleuras e esse vácuo, auxiliado
pela expiração, expande o pulmão. Quando se introduziu o
pneumotórax a idéia era fazer com que as lesões,
principalmente as cavernas, sofressem um colapso. A
tendência normal do pulmão é retrair, não retrai porque tem
o vácuo entre as pleuras, então se introduzir ar entre a
pleura parietal e a pleura visceral, essa camada de ar faz
com que o pulmão tenha um colapso, e a idéia é fazer com
que com esse colapso, a caverna, que é uma escavação,
tenda a se fechar e fazer a cicatrização de uma parede para
outra, então se fazia a injeção de ar entre as duas pleuras,
isso era o que eu fazia.

Como o tratamento era controverso, o médico não negou os
riscos do procedimento, ao abordar a enorme precisão necessária
para introduzir a agulha exatamente no espaço entre as duas
pleuras. Várias complicações poderiam acontecer, como ele mesmo
lembra: “[...] na hora da realização da prática a injeção pegar
alguma veia, alguma artéria do tecido. Outro problema é que às
vezes, com a irritação da pleura, acontecia um derrame pleural,
formando um líquido dentro da cavidade torácica. [...] Eu tive casos
de estar no consultório fazendo isso e de repente dar uma embolia
no paciente”.
Keiserman conta também sobre a ressecação de costelas
aprendida por ele em um grande centro de tratamento da
tuberculose na Argentina, em Córdoba e sobre o que chamavam de
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“pneumotórax extra pleural cirúrgico”, que consistia em se retirar
uma costela e fazer o descolamento da pleura parietal, “de maneira
a descolar a pleura da parede e abrir um espaço e depois injetar ar
nesse espaço. Era uma terapêutica que se fazia em último caso,
porque era difícil manter essa camada de ar”.
Outro tratamento aplicado eram as injeções de ar no
abdômen, utilizado quando a lesão do pulmão era em sua base. O ar
elevava o diafragma e produzia uma espécie de colapso pulmonar.
Questionado sobre uma prática, a plumbagem, sobre a qual os
dois outros médicos haviam comentado, fala também sobre ela
dizendo nunca tê-la executado, mas que existia. “Para se fazer o
deslocamento do pulmão, em vez de se fazer o pneumotórax, se
colocava bolinhas de ping-pong, no espaço entre a pleura visceral e
o tórax”.
Saul Sokolovsky comenta sobre esta técnica, afirmando que
os médicos colocavam bolinhas de ping-pong simplesmente
esterilizadas e colabavam o pulmão. “Eu me lembro que depois até
nós víamos as bolinhas nas radiografias, dependendo do tamanho
da lesão”.
É interessante o fato de que Naum Keiserman veio para
Pelotas a fim de acompanhar sua esposa, recém nomeada pelo
Estado como visitadora sanitária.
A profissão delas era visitar os pacientes e ensinar a fazer o
isolamento, como cuidar para não transmitir a doença, tinha
que ter seus talheres, copos, pratos, tudo separado. [...] Todo
o médico que atende a doentes com doenças contagiosas é
obrigado a notificar a Secretaria de Saúde, para a mesma
tomar conhecimento de quantos doentes tinha e providenciar
o que era necessário. A visitadora tomava conhecimento de
cada doente que era tuberculoso e ia à casa desse doente
ensinar como fazer o isolamento domiciliar. Outra função
importante da visitadora era aplicar a vacinação BCG, nos
recém nascidos.
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Clara, nascida em 24 de novembro de 1916 em Cruz Alta, fez
parte de um grupo de pessoas preparadas, a partir da década de
1920 no Brasil, para visitar os pacientes mais necessitados,
repassando-lhes, principalmente, conselhos higiênicos.
Nos cursos para visitadoras eram abordados temas como
anatomia e fisiologia, microbiologia, higiene individual, princípios
de Medicina, cirurgia, obstetrícia, pediatria, matéria médica
dietética e ética profissional, como relatou Clara.
Segundo Pereira Netto (1997, p. 125) “[...] o cuidado com os
doentes remonta à Antigüidade, quando a atividade da enfermeira
estava vinculada às obrigações domésticas e femininas”, assim
vamos encontrar cuidadoras em todos os períodos da História,
ainda que a chamada enfermagem moderna tenha como marco o
ano de 1860, quando Florence Nightingale criou uma escola de
enfermeiras em Londres.
Em Pelotas, as mulheres que cuidaram de doentes, as
assistentes dos médicos, como eram chamadas, são encontradas
com frequência quando estudamos a história da Santa Casa de
Misericórdia, e eram, quase em sua totalidade, vinculadas a ordens
religiosas.
No Brasil, somente a partir do século XX4, se começaria a
exigir uma formação maior para as enfermeiras e as visitadoras5, do
4

Em 27 de setembro de 1890 foi criada, pelo decreto n. 791, a Escola
Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras na cidade do Rio de Janeiro, no
Hospital de Alienados. Foi somente em fins de 1921 e início de 1922, que
chegou ao Brasil um grupo de enfermeiras norte-americanas e canadenses,
chefiadas por Ethel Parsons, que pretendeu mudar o perfil destes profissionais.
REINALDO, A. M.S.; ROCHA, R. M. Visita domiciliar de Enfermagem em
Saúde Pública: idéias para hoje e amanhã. Revista Eletrônica de Enfermagem.
Vol. 4, n. 2, p. 36-41, 2002. Disponível em http://www.fen.ufg.br. Acesso em 12
de janeiro de 2008, p. 37.
5
Rosen faz uma distinção entre o trabalho das enfermeiras e das visitadoras,
dizendo que em algumas vezes suas funções se equivaliam, mas que foram
buscados modelos diversos para a formação das visitadoras, como preparar
pessoas da própria comunidade ou treinar mulheres com um nível de instrução
maior, como o projeto realizado no Brasil, na maioria das grandes cidades.
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que aquela considerada inata a todas as mulheres, ou seja, o ato de
cuidar, de se preocupar com o outro, de ser solidária.
Clara conta que fez um curso ministrado pela professora
Isaura Barbosa Lima, vinda do Rio de Janeiro:
O serviço era feito assim: as parteiras eram obrigadas a
notificar os nascimentos. Pelotas foi dividida em cinco
zonas, cada uma tinha que cuidar de uma delas (éramos em
cinco), então quando a parteira notificava o nascimento, a
educadora ia até a casa oferecer a vacina BCG. Nós
introduzimos em Pelotas a vacina BCG, de modo que era
assim, uma campanha de informação e às vezes até de
insistência, porque em seguida dizíamos que era para
imunizar contra a tuberculose e tinha aceitação.

As visitadoras tinham que realizar todas as vacinas: contra a
varíola, a difteria, a tuberculose e dar conselhos de higiene infantil.
Clara revela ter atendido casos de doenças crônicas e contagiosas,
inclusive situações de lepra. Com relação à tuberculose, diz que as
principais medidas ensinadas eram:
Dávamos conselhos sobre a higiene que deveriam ter,
encaminhávamos a exames, os comunicantes, como se
chamavam as pessoas da casa. Eram todos encaminhados
para bater raio X. E falávamos sobre a separação. Não
dormir na mesma cama, separar os objetos e o tuberculoso
nunca escarrar dentro de casa ou fora de casa, mas sim no
banheiro e não falar muito perto das outras pessoas. Os
objetos também, tudo era separado.

ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: Hucitec: Editora da
UNESP; Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva, 1994, p. 291.
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Em seu depoimento aparece que o acesso aos adoentados
estava restrito aos mais pobres.
Só os doentes que se tratavam no Centro de Saúde eram
visitados, porque os médicos não notificavam os casos que
eles atendiam nos consultórios. Muitos doentes negavam que
tivessem a doença e a visitadora indo até a casa, ficava
conhecido o fato dele ter a tuberculose.

As visitas geralmente eram feitas uma vez por mês (com
exceção da difteria ou tifo), nestes encontros se conversava sobre
procedimentos cotidianos.
A maioria era pobre, não se podia dizer que comessem o que
era próprio para eles, não é? Eram muito pobres [...]. Mas a
cozinha dietética tinha uma mamadeira que se fazia e se
entregava para a mãe. A mãe não podia alimentar a criança
no peito, ela era fichada no Centro de Saúde e ia uma vez
por mês consultar com o pediatra e, conforme a idade iria
mudando a alimentação. [...] Com um ano elas já tinham o
leite engrossado com maisena, era a área da nossa dietética
onde tinha muita criancinha. Quando eram muito pobres
nem se falava em alimentação. Não dava para falar, não é?

Fica clara a contradição existente entre o discurso médico e
dietético e a dura realidade econômica vivida pela maioria da
população, que fazia com que os profissionais aconselhassem
preceitos que dificilmente as pessoas poderiam seguir, já que eram
muito pobres.
Quando foi perguntada sobre se teria medo de ser
contaminada por alguma doença, assim respondeu:
Não, nós usávamos uniforme e quando chegávamos em casa
a primeira coisa era tirar o uniforme no banheiro. O
uniforme era um vestido azul marinho de seda, manga
comprida, punhos brancos e gola branca. De longe as
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pessoas já sabiam que a educadora vinha vindo. E usávamos
uma maleta na qual havia álcool, a vacina BCG, outras
vacinas e uma toalhinha e sabonete, porque se a gente
quisesse licença para lavar as mãos não tinha problema, a
gente podia.

Note-se que para ela, o uniforme funcionava como uma
espécie de escudo protetor contra as enfermidades, assim como um
sinal de distinção, reconhecido pela sociedade.
Clara, ao final da entrevista, avalia o seu trabalho como
muito gratificante. A sua única preocupação era quando devia
convencer6 alguma pessoa a se recolher em um leprosário ou um
sanatório, afastando-se de sua família. “Até hoje eu tenho remorso
porque eu não sei como é que foram tratados. Quando eu
encaminhava alguém, tuberculosos também, eu ficava depois com
um remorso tremendo”, conclui.
A visitadora sanitária, ainda que demonstre conhecer vários
procedimentos adotados em hospitais e dispensários, não parece
muito segura sobre o resultado que estes poderiam ter com relação
à cura do enfermo ou ao prolongamento de sua vida.
Considerações finais:

6

Os positivistas criticavam o que chamavam neste momento de despotismo
sanitário e que era entendido por eles, entre outras coisas, como uma perseguição
aos mais pobres com relação ao cuidado que estes deveriam ter com relação aos
seus corpos. Neste sentido, foram contrários à utilização de mulheres para a
função de visitadoras sanitárias. As mulheres eram consideradas por eles como
anjos protetores dos homens, sendo a salvaguarda moral da espécie. In: PEZAT,
P. Carlos Torres Gonçalves e o sexo altruísta: a conversão feminina à Religião
da Humanidade em Porto Alegre no início do século XX. Anos 90, Porto Alegre,
v. 14, n. 25, p. 99-138, jul. 2007. Assim os positivistas afirmavam que “uma
inquisição tão bem disposta não poderia dispensar espionagem. Não é
estranhável, mas é doloroso, que eles se tenham lembrado da mulher para esse
ofício” (Folheto da Capela Positivista, O Código Negro, 1921, p. 7).
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Conforme explicitado, neste artigo optou-se por apresentar
narrativas de familiares de enfermos, cujos relatos vincularam-se
ao cotidiano, além de destacar as histórias de médicos e do casal
Keiserman, que permitem analisar algumas questões importantes,
na conformação da trajetória da tuberculose-doença e do seu
cotidiano de cuidado.
Com relação aos familiares, suas falas são atravessadas por
uma espécie de ressentimento, diante das hostilidades pelas quais
seus entes queridos passaram.
Segundo Ansart (2004, p. 29), no que diz respeito aos
ressentimentos:
A dificuldade é redobrada quando se trata não somente de
analisar os ódios, mas de compreender e explicar aquilo que
precisamente não é dito, não é proclamado; aquilo que é
negado e que se constitui, entretanto como um móbil das
atitudes, concepções e percepções sociais. O objeto esquivase; é preciso formular a hipótese de que sua importância e
reconstituir o invisível que, se não é totalmente consciente,
ao menos em parte é não consciente.

De outra parte fica claro um universo familiar bastante
próprio, no qual constavam novas formas de convívio, mediadas
pelo preconceito que não era apenas individual, mas familiar.
Na fala dos médicos foram explicitados os poucos
procedimentos existentes à época, com a finalidade de prolongar a
vida dos enfermos, sobretudo antes de 1944. As entrevistas, que se
relacionam mais diretamente a algum tipo de tratamento, foram as
do casal Keiserman.
Nas narrativas de Naum e Clara chama a atenção o respeito e
a complementaridade que os dois percebem em suas profissões, que
tinham e ainda têm status bastante diferenciados. É importante
salientar que a imprensa da época era pródiga em discussões sobre
quais seriam os papeis dos médicos e de seus auxiliares, dentre eles
as enfermeiras, que para a maioria deveria se submeter ao
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conhecimento mais qualificado dos “doutores” (Pereira Neto, p.
131).
Hoje este tipo de discussão em periódicos é presente em
momentos bem demarcados, contudo sabemos que enfermeiros,
médicos e outros profissionais da saúde são tratados de forma
bastante diferenciada, no que diz respeito ao poder que cada um
possui, dentro de seu espaço de trabalho. Um destes momentos de
debate se relacionou a uma polêmica que envolveu a definição do
Ato Médico, através do PLS nº 25/20027. Enfermeiros, psicólogos,
fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais se insurgiram
contra o que definiram como uma reserva de mercado oferecida
corporativamente aos médicos.
Um outro ponto que merece ser evidenciado sobre o casal se
relaciona ao modo como as entrevistas foram realizadas. Quando
colhemos o depoimento de Naum, ele procurava afirmar seu
testemunho a partir das lembranças da companheira, o mesmo
acontecendo quando dona Clara ofereceu-nos o seu depoimento.
Nestes encontros, era ressaltada a importância dos quadros
sociais da memória, através, sobretudo, das relações familiares
(Halbwachs, 2004), embora também a ideia desenvolvida por
Candau (2002, p. 64), que parte do pressuposto de que aquilo que
os membros de um grupo mais compartilham é justamente o que
esqueceram. “Sin dudas, la memoria colectiva es más la suma de
los olvidos que la suma de los recuerdos pues, ante todo y
essencialmente, éstos son el resultado de una elaboración
individual, en tanto que aquéllos tienen en común, precisamente, el
haber sido olvidados”.
7

O PLS 25/2002 em seu artigo 1º assim diz: Ato médico é todo procedimento
técnico-profissional praticado por médico habilitado e dirigido para: I – a
promoção primária definida como a promoção da saúde e a prevenção da
ocorrência de enfermidades ou profilaxia; II – a prevenção secundária definida
como a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos e III – a prevenção terciária, definida como a
prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos.
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Pode-se dizer isto tendo em vista que nas entrevistas do casal,
tanto a afirmação de informações entre ambos, como também
perguntas sobre nomes de pessoas ou procedimentos que eram
adotados foram muitas vezes precedidas por frases como “o Naum
pode explicar isto”, “a Clara talvez lembre do fato”.
O casal Keiserman, portanto, esteve completamente
envolvido com a trajetória da moléstia na cidade, que matava em
sua maioria os mais pobres. Aqueles que possuíam condições
econômicas favoráveis iam para sanatórios em locais altos, nos
quais imperava o descanso e a boa alimentação. Os trabalhadores
menos aquinhoados experimentavam práticas terapêuticas, cujo
sucesso não tinha comprovação ou buscavam de todas as formas
ocultar o mal que os consumia, mesmo que para isso tivessem que
abreviar ainda mais as suas vidas.
Clara e Naum em suas décadas de atividade profissional e
convivência diária em comum colecionam memórias, que
contribuem para pensar em uma doença, que longe de ser apenas
“um mal de século”, permanece viva na história de milhões de
pessoas, em todo o mundo.
Fontes
- Entrevista realizada com a senhora Maria Araújo, no dia 2 de
março de 2007. Acervo do Núcleo de Documentação Histórica da
UFPel (NDH).
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NDH.
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