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Introdução 

[...] o historiad or não se limita a nos apresentar uma 
série de eventos em uma ordem cronológica definida. 
Para ele, esses eventos são a máscara sob a qual 
procura uma vida humana e cultural — uma vida de 
ações e paixões, de perguntas e respostas, de tensões 
e soluções. O historiador não pode inventar uma nova 
linguagem e uma nova lógica para tudo isso. Não 
pode pensar, nem falar, sem usar termos gerais. Mas 
infunde a seus conceitos e suas palavras seus próprios 
sentimentos interiores, dando-lhes assim um novo 
som e uma nova cor — a cor de uma vida pessoal.1 

Já vai longe dos historiadores o tempo em que o ato de 

escrever história era algo objetivo e isento de envolvimentos pessoais. 

Assumir a subjetividade nos torna mais sinceros conosco mesmos e 

possibilita esclarecer como e porquê desenvolvemos determinada 

pesquisa. Debruçar-se sobre um "objeto" implica passar, pelo menos, por 

duas etapas: a escolha do tema e sua abordagem. Tais procedimentos 

estão impregnados de uma atitude pessoal, que revela a visão de mundo 

do pesquisador refletida, por sua vez, em seu trabalho. 

Nesta dissertação, tanto a escolha do "objeto", quanto sua 

análise, procuram se estabelecer de maneira harmônica e complementar. 

Embora já explorados pelas ciências humanas, os temas que envolvem 

1 CASSIRER, Emest. Ensaio sobre o homem; introdução a uma filosofia da 
cultura humana São Paulo : Martins Fontes, 1994. 
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saúde e doença estão longe de serem exaustivamente abordados pelos 

pesquisadores que buscam extrapolar a dimensão biomédica destes 

conceitos. Temos, dentro deste universo de pesquisa, vários trabalhos 

médicos2 que procuram ressaltar os "grandes feitos" e "grandes nomes" 

da medicina, numa posição marcada fortemente pela idéia de progresso 

e desenvolvimento tecnológico que lhes são peculiares. Assim, sentimos 

a grande contribuição prestada por outras análises, como aquelas 

desenvolvidas dentro da ótica marxista ou foucaultiana. Procurando 

colaborar também com o debate sobre saúde e doença numa perspectiva 

social , foi desenvolvida a presente dissertação, que pretende lançar 

ainda um olhar diverso sobre o tema: um olhar que leva em conta a 

problemática das representações sociais. 

Tratar de representações sociais é, sem dúvida, adentrar um 

terreno repleto de discussões. É um "terreno movediço", onde se tem, 

muitas vezes, mais questionamentos que afirmações, situação própria de 

uma teoria que não se pretende totalizadora e abre perspectivas para o 

olhar sob diversos ângulos, sob diversas metodologias. Neste sentido, 

Mary Spink3, analisando as criticas à "falta de rigor" metodológico das 

análises que levam em conta as representações sociais, cita Moscovici 

quando este afirma sua reserva em adotar métodos rigorosos, tendo em 

2 Exemplares são as pesquisas realizadas pela equipe da Revista Brasileira de 
História da Medicina, periódico desenvolvido por médicos e existente na 
Biblioteca do Setor de Ciências da Saúde da UFPR, no período de 1949 a 1965. 

3 SPINK, Mary Jane Paris. O estudo empírico das Representações Sociais. In:— 
(org).O conhecimento no cotidiano; as representações sociais na 

perspectiva da psicologia social São Paulo : Brasiliense, 1993. p.88 
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vista a maleabilidade necessária para um crescimento teórico. A respeito 

desta característica da teoria das representações sociais, Serge Moscovici 

ainda afirma: " Para que uma teoria possa perdurar é necessário que ela 

seja suficientemente elástica e complexa. Estas qualidades lhe permitem 

modificar-se em função da diversidade dos problemas que ela deve 

resolver e dos fenômenos novos que ela deve descrever ou explicar."4 

Assim, Moscovici acreditava na criatividade dos pesquisadores, tanto na 

definição de objetivos quanto de procedimentos utilizados para atingi-los. 

A definição de representação social também participa da 

diversidade da utilização da mesma. Segundo Willem Doise5, embora 

seja fácil perceber a realidade das representações sociais, é muito difícil 

encontrar uma definição comum a todos os autores que utilizam essa 

noção. O presente trabalho estabelece um diálogo com as concepções 

elaboradas pela psicologia social através de autores como Serge 

Moscovici, Willem Doise, Denise Jodelet e Claudine Herzlich, esta última 

tratando especificamente das representações sociais da saúde e da 

doença. O diálogo é extensivo a outros pesquisadores que utilizam a 

teoria das representações sociais. Neste sentido, as obras organizadas 

4 MOSCOVICI, Senge. Prefácio. In: Guareschi, Pedrinho A ; JOVCHELOVITCH, 
Sandra. Textos em representações sociais. Petrópolis : Vozes, 1994 p.13. 

5 DOISE, Willem. Les représentations sociales: définition d'un concept. In: 
DOISE, Willem; PALMONARI, Augusto (org). L'étude des représentations 
sociales. Paris : Delachaux & Niestlé, 1986. p.82 
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por Mary Jane Spink6, Pedrinho Guareschi e Sandra Jovchelovitch7 

tornam-se exemplares. 

Em sua origem lingüística8, "representação" pode ser re-

apresentação (cópia fiel da realidade) e interpretação. A noção de 

representação enquanto construção de uma realidade é dada por Jodelet, 

já no momento em que a afirma enquanto produto social: 

O conceito de Representação Social designa uma 
forma específica de conhecimento, o saber do senso 
comum, cujos conteúdos manifestam a operação de 
processos generativos e funcionais socialmente 
marcados. Mais amplamente, designa uma forma de 
pensamento social. As Representações Sociais são 
modalidades de pensamento prático onentadas para a 
comunicação, a compreensão e o domínio do ambiente 
social, matenal e ideal. Enquanto tais, elas apresentam 
características específicas no plano da organização 
dos conteúdos, das operações mentais e da lógica 

Denise Jodelet10 ainda complementa a idéia quando ressalta 

que a representação social faz significar sempre qualquer coisa a 

qualquer um, revelando a interpretação de seu autor. Assim, ela não é 

5 SPINK, Mary Jane Paris (org). O conhecimento no cotidiano; as 
representações sociais na perspectiva da psicologia social. São Paulo : 
Brasiliense, 1993. 

7 GUARESCHI, Pedrinho ; JOVCHELOVITCH, Sandra (org). Textos em 
representações sociais. Petrópolis : Vozes, 1994. 

8 Ibid, p.7. 

9 JODELET, Denise. Représentations Sociales, phénomènes, concept et théorie. 
In: MOSCOVICI, Serge (dir). Psycologie sociale. Paris : Presses Universitaires 
de France, 1984. p.361. 

10 Ibid, p.363. 
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simples reprodução, mas construção da realidade que se dissemina, por 

sua vez, através da comunicação. O ato da representação é, ainda 

segundo Jodelet, um ato de pensamento pelo qual um sujeito se relaciona 

com um objeto. Representar, então, é: 

ter lugar de, estar no lugar de. Neste sentido, a 
representação é a representação mental de qualquer 
coisa: objeto, pessoa, acontecimento material ou 
psíquico, idéia, etc. A representação se assemelha ao 
símbolo, ao signo. Com eles, ela remete a outra coisa. 
Não existe representação social que não seja de um 
objeto, mítico ou imaginário.11 

As representações sociais participam de um contexto dinâmico, 

no qual elas são construidas e reconstruídas pelos sujeitos sociais, que a 

transformam de acordo com suas necessidades. É neste universo que 

podemos perceber alguma das características principais da representação 

social, ressaltadas por Denise Jodelet: seu caráter referencial, isto é, o 

fato da representação ser sempre o referencial de um sujeito sobre um 

objeto; seu caráter imaginativo e construtivo, que a toma autônoma e seu 

aspecto social, já que são construídas e partilhadas por uma cultura 

comum12. Moscovici13, reforça ainda o papel da representação como 

construção, ao afirmar que representar algo não é apenas repetir ou 

reproduzir este objeto; representar é reconstituir, modificar, retocar. 

11 Ibid, p 362. 

12 JOVCHELOVITCH, p. 76. 

13 MOSCOVICI, Serge apud SÁ, Celso Pereira de. Representações Sociais: o 
conceito e o estado atual da teoria.In: SPINK, p.33. 
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A representação, é algo construído socialmente. É uma forma 

de conhecimento onde o social intervém de várias maneiras, seja através 

do contexto em que se situam os sujeitos que a constróem, pela 

comunicação existente entre eles ou pelos valores que possuem e que 

constituem suas bagagens culturais. A construção e comunicação de uma 

representação se dá no meio social, já que é através dela que "os sujeitos 

compreendem e interpretam diferentemente situações nas quais eles se 

encontram"14. É ainda por meio desta forma de conhecimento que um 

grupo elabora suas funções e procedimentos. 

O caráter social15 das representações e algo fundamental para 

sua compreensão. Sandra Jovchelovitch alerta para não se considerar as 

representações sociais como um agregado de representações individuais, 

da mesma maneira que a sociedade não é somente um agregado de 

individuos. Deste modo, é preciso estar atento para os processos que 

Jovchelovitch denomina de mediação social16, responsáveis pela geração 

u JODELET, p.358. 

1D A teoria das representações sociais desenvolvida por Serge Moscovici possui 
raízes em vários autores, mais marcadamente nas representações coletivas de 
Dürkheim. O conceito de representação social em Moscovici se diferencia das 
representações coletivas de Dürkheim, pelo objeto de estudo de ambos. Enquanto 
as representações coletivas referiam-se ao estudo do contexto de sociedades 
menos complexas, as representações sociais se relacionam às sociedades 
modernas, caracterizadas pelo pluralismo e pelas rápidas transformações, 
denotando a existência de poucas representações realmente coletivas. (FARR, 
Robert M. Representações sociais, a teoria e sua história In: GUARESCHI ; 
JOVCHELOVITCH, (org)., p. 31- 59.) 

16 JOVCHELOVITCH, p.81 
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das representações sociais. Tendo em vista estes processos é que as 

representações são criadas socialmente: 

/Rs representações sociais são uma estratégia 
desenvolvida por atores sociais para enfrentar a 
diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora 
pertença a todos, transcende a cada um 
individualmente. Nesse sentido, elas são um espaço 
potencial de fabricação comum, onde cada sujeito vai 
além de sua própría individualidade para entrar um 
domínio diferente, ainda que fundamental relacionado: 
o domínio da vida em comum, o espaço público.17 

0 contexto social deve ser compreendido não somente como o 

espaço de construção das representações, mas também em sua 

temporalidade. Spink, ao tratar da metodologia das representações 

sociais, esclarece que a temporalidade é caracterizada por "três tempos", 

sendo um deles o "tempo longo, domínio das memórias coletivas onde 

estão depositados os conteúdos culturais cumulativos de nossa 

sociedade, ou seja, o imaginario social" . A analise deste "tempo longo" 

permite a compreensão do imaginário e o estudo dos "núcleos mais 

estáveis das representações". 

Da característica de construir, comunicar e difundir socialmente 

as concepções de grupos é que o tema deste trabalho se articula com as 

representações sociais Esta noção torna-se primordial à medida em que 

procuramos analisar um dado período no universo da saúde e da doença 

17 Ibid. 

18 SPINK, Desvendando... p.122. 
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bastante peculiar: o momento em que o medicamento industrializado se 

torna cada vez mais presente no cenário da cura, e o medicamento 

fabricado quase que artesanalmente vai perdendo seu espaço. 

O medicamento19 industrializado é abordado, aqui, enquanto 

bem de cura que assume diversos significados de acordo com sua 

relação com os diferentes sujeitos do processo terapêutico. Neste 

sentido,o medicamento passa a representar as diversas concepções de 

saúde e doença dos grupos sociais envolvidos no processo de cura, 

revelando suas posições , ou seja, seus papéis neste cenário. É 

interessante ressaltar que o medicamento é, simultaneamente, uma 

representação de saúde e doença, e um "sujeito" que age junto aos 

demais sujeitos, alterando seus papéis e a representação dos mesmos. 

Enquanto fabricante do medicamento, a indústria farmacêutica 

não produz apenas compostos químicos, mas também representações 

sociais relacionadas ao produto e ao processo terapêutico, disseminadas 

e reelaboradas na sociedade principalmente através do diálogo entre a 

linguagem da propaganda farmacêutica e as concepções dos sujeitos 

sociais. Tais representações são construídas, ou melhor, reconstruídas 

dentro do que Jovchelovitch20 aponta "como uma rede de significados já 

19 Prefiro utilizar a palavra medicamento por concordar com a ampla atribuição 
de significados que possui o termo remédio, conforme analisa Amilcar G. Gigante 
em O que é remédio. Segundo ele, "REMÉDIO é tomado em sentido amplo e 
significa tudo o que é aplicado para combater a dor ou a doença MEDICAMENTO 
é um termo mais restrito; é uma mistura de substâncias que se emprega como 
remédio." p.7. 

20 JOVCHELOVITCH. p.78. 
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constituídos", onde o sujeito — aqui, a indústria farmacêutica — reelabora 

uma série de representações já existentes. Com o objetivo de vender o 

medicamento transformado em mercadoria, a indústria farmacêutica toma 

uma série de conceitos partilhados socialmente e reelabora-os, dando 

origem a uma série de novas representações que têm como pano de 

fundo o medicamento industrializado. 

A rede de significados utilizada como matriz da indústria 

farmacêutica na criação de suas representações sociais, compõe-se de 

elementos heterogêneos, produzidos pelos diversos sujeitos que 

participam do processo terapêutico. Aqui, privilegiamos os sujeitos 

presentes no sistema de cura preconizado pela medicina oficial, uma vez 

que este é, por excelência, o espaço do medicamento industrializado. É a 

análise das concepções do médico, do farmacêutico e do enfermo que 

nos permitirão compreender o universo de representações criado pela 

indústria farmacêutica e que estão presentes no cotidiano destes três 

sujeitos sociais. 

A figura do médico aparece em primeiro lugar. Não poderia 

deixar de ser o primeiro, visto que ele é, por excelência, o representante 

da medicina oficial. Como tal, é a ele que cabe, legitimamente, o papel 

de "escolher" a doença certa através do diagnóstico. Para tal função, o 

médico leva em conta as teorias da medicina que aprendeu na 

universidade, também o local privilegiado para o ensino das mesmas. 

Estas teorias, por sua vez, não são transmitidas de maneira isolada, mas 
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participam de todo um contexto nacional permeado pelas representações 

sociais. 

Herzlich21 afirma que saúde e doença são objetos privilegiados 

para o estudo das representações sociais, uma vez que a doença é uma 

categoria que extrapola o modelo biomédico, isto é, aquele que se 

preocupa exclusivamente com as causas e conseqüências da moléstia a 

nível biológico. A doença, segundo ela, é um acontecimento que modifica 

a vida individual, a inserção social do indivíduo doente e, portanto, afeta 

todo o equilíbrio coletivo. Além disso, é nas representações de saúde e 

doença que "são colocadas em analogia nossa visão do biológico e nossa 

visão do social"22. Herzlich continua, afirmando que "através de nossas 

concepções sobre a doença falamos, efetivamente, de outra coisa: da 

sociedade e nossa relação com ela"23. 

O relacionamento entre as representações sobre saúde e 

doença e o contexto social em que são construídas tornam-se importante, 

pois seu estudo não pode limitar-se ao conteúdo Spink afirma que as 

representações precisam ser entendidas "a partir do contexto que as 

engendram a partir de sua funcionalidade nas interações sociais do 

cotidiano"24. Deste modo, o período do qual tratamos merece especial 

21 HERZLICH, Claudine. Représentatios sociales de la santé et de la maladie et 
leur dynamique dans le champ social. In DOISE ; PALMONARI, p.157-70 

22 Ibid, p. 158. 

23 Ibid, p. 159. 

24 SPINK , Desvendando... p. 118. 
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atenção. A "Revolução de 30" ma rea um momento de papéis sociais bem 

definidos para o médico. O momento da formatura da turma de medicina 

na Universidade do Paraná, em 1932, através do qual convidamos o leitor 

a iniciar seu contato com o universo médico da dissertação, revela a 

importância do contexto social, já por sua data. Normalmente realizada 

em 19 de dezembro, em comemoração à instalação da província do 

Paraná, a formatura da turma de medicina é transferida para 3 de 

outubro, em memória à "Revolução de 30". Na cerimônia, o orador deixa 

claro o papel do médico perante os "anseios do momento psicológico que 

passa"25. O período de 1930 a 1945 permite, igualmente, a análise do 

universo mental do Estado Novo, instaurado em 1937 e que reforça 

algumas concepções médicas já existentes26, como é o caso da higiene e 

da eugenia. Mas, voltemos ao médico. As teorias que utiliza, e que fazem 

parte do contexto social, lhe permitem conceber, definir o que é saúde e 

doença, e como se estabelecerá o processo de cura. Assim, o primeiro 

capítulo deste trabalho busca analisar a formação do médico curitibano no 

25 GOMES, Demerval dos Santos. Collação de grao dos medicos de 1932. 
Revista Medica do Pr, Curitiba, v. 1, n. 8, p 312,1932. 

2fi Dois importantes trabalhos falam sobre as décadas anteriores a 30, dando uma 
noção de como o corpo era concebido. Nicolau Sevcenko, em "Orfeu extático na 
metrópole", fala da formação de uma nova identidade brasileira a partir da 
urbanização, em especial de São Paulo, que possibilitou a (re)criação de várias 
concepções que permeavam o cotidiano, dentre elas a do corpo, traduzido no 
"homem-máquina". Anterior à "Orfeu extático na metrópole ", "Do cabaré ao lar", 
de Margareth Rago, trata do período de 1890-1930. Rago mostra como, desde 
fins do século XIX, as transformações urbanas, em especial do Rio de Janeiro e 
São Paulo, trouxeram a preocupação da higiene e da eugenia em demarcar os 
espaços de circulação dos diferentes grupos sociais, assim como o cuidado com 
os corpos dos indivíduos. 
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periodo proposto, levando em conta, conforme já foi ressaltado, as 

peculiaridades próprias ao contexto social. O diagnóstico, porém, é o 

primeiro passo para se estabelecer a terapêutica onde o medicamento 

torna-se elemento fundamental, já que é ele que representa todas as 

expectativas de cura. 

O maior fundamento usado pela medicina oficial a fim de 

assegurar sua hegemonia sobre os demais métodos de cura é seu status 

de ciência. Estudar o limite entre ciência e pensamento leigo27 foi o 

objetivo de Moscovici em "La Psychanalyse: son image e son public". Ele 

considera a ciência como uma fonte que proporciona a criação de muitas 

representações por parte do público leigo. Os conhecimentos científicos 

tornam-se, assim, senso comum e passam a participar do cotidiano da 

sociedade28. Sendo uma das principais bases na construção de 

representações sobre saúde e doença, a medicina e suas teorias tomam-

se um importante material de análise, quando se deseja compreender as 

representações que dela derivam. No contexto aqui analisado, algumas 

concepções da medicina merecem especial atenção: a higiene e o 

sanitarismo, a eugenia, a concepção exógena da doença e a visão 

cartesiana do corpo doente. 

7í FARR, Robert. Representações Sociais: a teoria e sua história. In: 
GUARESCHI, JOVCHELOVITCH, p.45. 

28 LANE, Silvia Tatiana Maurer. Usos e abusos de representação social. In: 
SPINK, p.65. 
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O segundo agente de saúde presente em cena é o 

farmacêutico, cujo papel social irá sofrer diretamente as influências da 

industrialização do medicamento. Antes do fortalecimento da indústria 

farmacêutica, era o principal responsável pelo fabrico artesanal do 

medicamento: a saúde do paciente dependia diretamente de suas mãos. 

O lançamento de inúmeras especialidades no mercado irá transformar, 

gradativamente, estas mãos em apêndice, cuja função é apenas alcançar 

o medicamento já pronto na prateleira de sua farmácia. 

A crise profissional que se instaura na categoria farmacêutica 

provoca uma sensação de desconforto, traduzida no lamento de um 

profissional: "Para que me serve então o diploma?'29 A reformulação da 

profissão afeta não somente a estes como também sua relação com os 

demais sujeitos do processo terapêutico, ou seja, a relação 

médico/farmacêutico e farmacêutico/paciente. É o farmacêutico quem se 

relaciona mais diretamente com a indústria farmacêutica, responsável 

pela disseminação de novas representações sociais construídas com o 

surgimento do medicamento industrializado. 

Finalmente, temos o "paciente" É no terceiro e último capítulo 

que ele merece especial atenção, principalmente no que se refere ao seu 

papel num cenário que, afinal, trata de sua própria cura. É nas páginas do 

jornal curitibano Gazeta do Povo, mais precisamente na coluna 

29 FRAGOSO, Emilio. A crise farmacêutica. Tribuna Farmacêutica, Curitiba,v. 3 
, n.10 , p.139, jul. 1935. 
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"Consultorio de ensinamento às mães" que podemos visualizar parte da 

fala do doente buscando a solução para sua doença, duma forma muito 

mais ativa do que a passividade do termo "paciente" lhe atribui. Ao 

mesmo tempo que encontramos práticas "ativas'' de cura como a 

automedicação, nos deparamos com a silhueta de pacientes dóceis às 

palavras do medico que os conduz a obedecer à ciência médica. 

Neste encontro entre categorias de pensamento pertencentes 

ao universo leigo e ao científico, percebemos a tênue separação que há 

entre ambas. Neste sentido, Herzlich30 chama a atenção para a 

importância de se estudar a penetração de uma teoria científica, no caso 

a medicina, no pensamento comum, estabelecendo uma relação entre 

representações partilhadas pelo senso comum e pelo pensamento 

científico É preciso ter em mente que este é um movimento de circulação 

de pensamentos, uma vez que é falso e simplista deduzir a subordinação 

ou dependência das representações coletivas ao discurso médico. 

Fechando o circuito médico-famnacêutico-paciente, procuro 

analisar não só como o medicamento esteve presente nestas relações 

mas de que maneira se dirige diretamente ao paciente através da 

propaganda popular de medicamentos e como, desta maneira, dissemina 

na sociedade uma série de novas representações, recriadas a partir do 

medicamento industrializado, que envolvem categorias como o corpo — 

30 HERZLICH, p.161-162. 
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com especial atenção para o corpo da mulher, da criança e do idoso —, 

cura, saúde, doença, trabalho e lazer, que são um misto das concepções 

veiculadas tanto pelas práticas populares de cura quanto pela medicina 

oficial. 

Alinhavando o universo destes três sujeitos sociais, uma 

representação destaca-se no processo terapêutico onde o medicamento 

industrializado encontra-se presente: a representação mágico-religiosa do 

processo de cura31. Em primeiro plano, o médico exerce a função de 

detentor do saber científico, ao mesmo tempo que representa o papel de 

sacerdote junto ao paciente. A representação do médico enquanto 

sacerdote está presente nas qualidades que este deve possuir para 

exercer seu "apostolado", bem como em sua relação com o paciente. 

O farmacêutico possui sua representação mágico-religiosa mais 

marcadamente relacionada com o papel de fabricante do medicamento. A 

industrialização farmacêutica reduz a atividade de aviador de receitas, 

mas se utiliza desta representação, já presente no imaginário popular, 

com o objetivo de comercializar seu produto: o medicamento. Por fim o 

doente, que toma parte do cenário mágico-religioso de cura quando 

31 É interessante notar que a relação entre medicina e religião também era 
efetuada pelo catolicismo. Em sua obra "A confissão e o perdão", Jean Delumeau 
mostra a relação que os padres faziam, no período compreendido entre os 
séculos XIII e XVIII, entre a confissão e a consulta médica, retratando o confessor 
como "um médico espiritual que acolhe um doente da alma". (DELUMEAU, Jean. 
A confissão e o perdão. São Paulo : Cia das Letras, 1991. p.28) 
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aceita seu papel de "pecador", aceita o médico enquanto "sacerdote" e o 

medicamento enquanto "hostia". 

Uma categoria importante para a análise das 

representações sociais é a comunicação. Uma vez que as 

representações são, como afirma Doise32 principios geradores de tomada 

de posição que se efetuam nas relações de comunicação, é preciso 

analisar de que maneira elas se encontram presentes nesta relação . A 

comunicação social terá o papel de disseminar as representações acerca 

da saúde e da doença definidas através de textos que revelam 

discursos33, opiniões e atitudes bem como das imagens34, contidas nas 

fontes consultadas Sobre a importância dos meios de comunicação para 

o estudo das representações sociais, Guareschi afirma: 

É quando as pessoas se encontram para falar, 
argumentar, discutir o cotidiano, ou quando elas estão 
expostas às instituições, aos meios de comunicação, 
aos mitos e á herança histónco-cultural de suas 
sociedades, que as representações sociais são 
formadas. Os meios de comunicação de massa, 

37 DOISE, Willem. Les représentation sociales: définition d'un concept. In: DOISE 
; PALMONARI, p.89. 

33 O discurso é aqui tomado enquanto representação como são, por exemplo, as 
imagens, uma vez que trazem em si tomadas de posição de seu autor junto ã 
sociedade A importância do discurso enquanto portador de sentidos sofrendo 
reconstruções é explorada por Eni P. Ortandi, quando trata da análise do discurso 
fundador, isto é, o discurso que instaura "uma nova ordem de sentidos", a partir 
de discursos já existentes (ORLANDI, Eni Pulccinelli (org.)] Discurso fundador; a 
formação do país e a construção da identidade nacional. Campinas : Pontes, 
1993.) 

34 Segundo Jodelet (p.363), a psicologia social reflete sobre a distinção existente 
entre imagem e representação, considerando a primeira como uma das espécies 
do gênero representação, ao lado das representações de linguagem e de 
relações. 
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particularmente, têm sido um objeto de investigação 
para a teoria. Em sociedades cada vez mais 
complexas, onde a comunicação de massa, 
representações e símbolos tornam-se a própria 
substância sobre as quais ações são definidas e o 
poder é — ou não — exercido. 5 

Com o objetivo de investigar o corpo teórico médico , de que 

maneira ele é aplicado e como são construídas as representações da 

categoria acerca de saúde e doença, recorri principalmente ao periódico 

Revista Medica do Paraná, consultado no período de 1931 a 1945 e à 

Revista Brasileira de Medicina e Farmácia, como material de apoio. 

Através destes periódicos, analiso as matérias contendo opiniões de 

médicos sobre diversos assuntos referentes à categoria, relatos de caso e 

as propagandas de medicamentos veiculadas nos mesmos. 

O periódico Tribuna Farmacêutica, utilizado nesta dissertação, 

é porta-voz dos farmacêuticos curitibanos, é responsável pela difusão de 

matérias contendo desde novas descobertas no campo da farmácia até a 

opinião da categoria em relação aos assuntos que lhe eram pertinentes, 

sendo marcante a discussão acerca da profissão. Também, aqui, analiso 

as propagandas que relacionam o farmacêutico, o medicamento e o 

enfermo, como forma de perceber as representações sobre estes temas. 

35 GUARESCHI, Pedrinho A. Introdução. In: JOVCHELOVITCH ; GUARESCHI, 
p.20. 
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Por fim, utilizo a Gazeta do Povo, de 1930 a 1945, para 

detectar a fala do paciente, seu relacionamento com o médico e suas 

concepções sobre saúde, doença cura através da coluna "Consultorio de 

Ensinamento às Mães" do Dr. Aluízio França. Através dele é possível 

perceber quais são as representações que envolvem o medicamento 

tanto por parte dos pacientes quanto do médico . Ainda tendo em vista o 

medicamento, utilizo as propagandas farmacêuticas existentes no mesmo 

jornal a fim de investigar as representações disseminadas no contexto 

social pela indústria farmacêutica. 

A presente dissertação procura tratar do papel do medicamento 

industrializado — e, por extensão, da indústria farmacêutica— no 

processo terapêutico e na produção de representações sobre saúde e 

doença e sobre o contexto social analisado. Desta forma, ao invés de 

buscar uma análise que privilegie os aspectos econômicos da 

industrialização farmacêutica, optamos por trabalhar a problemática 

através do viés das representações sociais que devem ser consideradas 

sob pena de enfocarmos as mudanças apenas como ações e reações 

elementares e pobres36. 

36 DOISE ; PALMONARI, p.13-33. 
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CAPÍTULO I: Saúde x Doença: o exército de branco 

em ação. 

1.1 Um dia em 1932. 

Juro por Apoio, médico, por Asclépios, 
Higéia e Panacéia, e tomo por testemunhas todos os 
deuses e todas as deusas, cumprir conforme o meu 
poder e a minha razão o juramento cujo texto é 
este...1 

Era mais uma turma que concluía o curso, a décima quarta 

desde que a Universidade do Paraná fora criada2 Os formandos, 

somados aos convidados, acomodavam-se em seus lugares, ansiosos 

pelo andamento da cerimônia. Provavelmente nestes momentos de 

emoção e expectativa, alguns dos vintes novos médicos lembravam-se 

da primeira vez em que haviam pisado no "Palácio da Luz", para 

receberem os ensinamentos que os habilitariam ao exercício da medicina. 

1 JURAMENTO de Hipócrates. In: LIVRO da Vida. São Paulo : Abril ,1971. v.4. 

2 COSTA, Iseu Affonso da; LIMA, Eduardo C.(org.) O ensino da Medicina na 
Universidade Federai do PR. Curitiba : Editora da UFPR, 1992. p.224. 
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Não seria difícil recordar as grandes colunas que davam a Universidade 

seu ar majestoso, nem as escadarias que levavam aos pavimentos de 

onde era possível ter uma bela visão de Curitiba. Há dezessete anos, 

Romário Martins subia até a torre do edifício, de onde podia avistar parte 

da cidade, que então já mostrava muitos de seus aspectos de "urbs": 

... pelos vitrais multicolores da cupula a cidade 
resplendia, era verde, era vermelha, era azul ou 
amarela, ponteada de focos eletncos.Eram como que 
matizes faiscantes de nosso cosmopolitismo 
diferenciado pelas raças, pelas ocupações, tão 
diversas do nosso meio social e étnico, irradiando para 
todos os lados, concentrando-se em todos os núcleos, 
aos pares, às centenas, aos milhares... Era Curitiba3 

A cidade vira nascer, em 1912, a Universidade do Paraná", 

num projeto ambicioso que desejava "dotar o estado com um núcleo de 

ensino superior, em larga visão futura de irradiação cultural e de 

brasilidade."5 Entre as três faculdades que abrigava encontrava-se a 

Faculdade de Medicina, com os cursos de medicina e cirurgia, farmácia, 

odontologia, medicina e veterinária. Neste ano de 1932, a Faculdade de 

Medicina tinha como linha norteadora a Higiene Clássica, preocupando-se 

com saneamento básico, educação sanitária, combate à tuberculose: 

temas que envolviam os principais problemas da medicina de então. Essa 

3 SILVA, De Placido e. Historia da Universidade do Paraná. Revista Medica do 
PR, Curitiba, v. 4 , n 11-12, p. 426, nov./dez. 1937. 

4 UNIVERSIDADE do Pr. Revista Medica do PR, Curitiba, v. 9, n.9, p. 
281.1940. 

5 COSTA ; LIMA , p.172. 
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tônica, voltada para a defesa da saúde coletiva, manter-se-ia até 1955 

quando o ingresso de outros docentes provocaria um novo enfoque do 

ensino médico. 

Nova agitação dispersava os formandos de seus pensamentos: 

a cerimônia iria se iniciar. Atentos, todos se preparavam para ouvir os 

discursos que logo se seguiriam. O primeiro, pronunciado pelo orador da 

turma, ressaltava o papel do médico no contexto nacional: 

O medico interfère nos destinos de sua Patria, 
com a autoridade inconteste dos conhecimentos 
científicos, que se presume possuir. É pelos seus 
conselhos e pelas suas prescrições que um organismo 
readquire, muita vez, a estabilidade e o 
refortalecimento imprescindíveis ao ataque e ao 
contorno das asperezas e reintrancias que a vida 
sempre oferece.6 

Não somente o organismo individual, mas também o corpo 

social necessitava de estabilidade para que seu funcionamento ocorresse 

a contento do projeto montado nos anos 30, visando a reorganização da 

sociedade. Era preciso alcançar a harmonia do organismo coletivo 

suprimindo qualquer conflito existente, para que todos os elementos que 

o compunham estivessem a serviço do todo, personalizado na idéia de 

nação. 

6 GOMES, Demerval dos Santos. Collação de grao dos medicos de 1932. 
Revista Medica do PR, Curitiba, v. 1, n.8, p. 305-306, out. 1932. 
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O historiador Alcir Lenharo7contextualiza o Estado Novo de 

1937 como um momento em que se busca no sentimento a legitimação 

do Estado, que exige a disciplina, obediência e solidariedade de todos os 

brasileiros, indistintamente, homogeneizando qualquer realidade 

individual que os diferenciasse. Essa "harmonização" provocada 

transmitia a idéia de que a população como um todo se mobilizara em 

favor da Nação/Pátria, revelando hipoteticamente a união de todos os 

brasileiros, mas que na verdade traduzia unicamente a voz do Estado. 

Voz esta que buscava transmitir a necessidade de combater as ameaças 

externas representadas pelo imperialismo estrangeiro, a fim de 

salvaguardar a pureza nacional. 

Dentre estes "soldados" convocados a integrar o "exército 

nacional", o médico encontrava-se numa posição privilegiada, já que fazia 

parte da sua função zelar pela "nacionalidade abatida e enferma"8, uma 

vez que o corpo social era visto como um ser doente. Neste sentido, os 

formandos de 32 eram conclamados: "(...) um dia virá em que há de radiar 

nos horizontes da nacionalidade, aureolando de belezas infinitas, o sol 

miraculoso as realizações dos nossos mais puros ideais. Tenhamos 

confiança nos destinos da Patria brasileira "9 

7 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. 2. ed São Paulo: Papirus, 1986 

8 GOMES, p.311. 

9 Ibid. 
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O jovem médico orador, comovido tanto pelo instante individual 

que estava vivendo, como pelo momento nacional, continuava a exortar 

seus colegas a trabalhar pelo bem coletivo e a ter entusiasmo e fé nos 

destinos da pátria:" Não é só em curar e visitar carinhosamente os 

enfermos que se encerra a nossa missão. Não! O programa que nos 

compete objetivar é muito mais nobre e transcendental. Resume-se nos 

grandes anseios do momento psicologico que passa. A nossa plataforma 

esta consubstanciada no panorama da brasilidade."10 

De fato, o momento era de tal maneira significativo que o 

Ministro da Educação ordenou que se transferisse a colação de grau que 

deveria se realizar em 19 de dezembro - aniversário da instalação da 

província do Paraná - conforme os estatutos da Universidade, para o dia 

3 de outubro a fim de recordar "o início do movimento civico de 1930, que 

colimou restaurar o predominio da soberania popular (...) que se achava 

deturpado pela prepotencia do maquiavelismo."11 A importância da 

comemoração paranaense se via suplantada pela lembrança da 

"Revolução de 30", assim como a nação brasileira, como unidade, deveria 

prevalecer sobre qualquer regionalismo. 

Ao convidar seus colegas a participar da (re)construção 

nacional, o orador lembra aos recém-formandos que "o medico tem a 

10 Ibid., p.312. 

11 A ORAÇÃO do Reitor da Universidade do PR. Revista Medica do PR, 
Curitiba, v. 1, n. 8, p.315, out. 1932. 
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obrigação de cooperar para a melhoria da organização social na 

atualidade. A higienização das casas pobres e humildes, a preservação 

da saúde e da eugenia, enfim, devem merecer do medico longas 

meditações"12. Ora, uma das principais tônicas da medicina nas décadas 

de 30 e 40 era o estudo e a aplicação da higiene e da eugenia como 

diretrizes para se alcançar o fortalecimento da nação. 

Duas obras, constantes nas prateleiras das bibliotecas médicas 

da época, explicavam estes dois conceitos. A primeira, do Dr. Afranio 

Peixoto, foi publicada em 1913, quando o ensino e o estudo oficial de 

higiene no Brasil completavam um século.13 Na primeira parte de seu 

"Elementos de Hijiene" intitulada "O valor da saúde", Afranio Peixoto 

expõe o conceito de higiene: "A hijiene não é precisamente uma ciencia, 

porque é uma aplicação pratica de quase todas. É um conjunto de 

preceitos, buscados em todos os conhecimentos humanos, mesmo fóra e 

alem da medicina, e tendentes a cuidar da saúde e a poupar a vida"14. O 

autor explica que um dos principais meios para atingir os objetivos da 

higiene consistia em remover a insalubridade até atingir a salubridade 

perfeita. 

12 GOMES, p.310. 

13 PEIXOTO, Afranio. Elementos de Hijiene. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1913. 

14 Ibid., p.7. 
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Ainda segundo o Dr. Peixoto, higiene "significa, em grego, são, 

coisa sadia, e foi palavra empregada por GALENO, precisamente para 

exprimir as condições de conservação e melhora da saúde"15. A higiene, 

como outros conhecimentos, estaria cercada de "superstições", das quais 

se livrara recentemente: "as diasteses, a constituição morbidada, o genio 

epidemico, os miasmas, o mefitismo"16. O doutor marca as descobertas 

de Pasteur como o início da cientifização da higiene. Afirma em sua obra: 

Com o advento da era pastoriana a causa-
germen se estabeleceu com uma notável precisão, 
dando á hijiene as suas primeiras noções cientifícas. 
Em campo tão fértil e de tantas seduções o exajero 
era fácil: no laboratorio o ponto de honra era descobrir, 
ao menos, um microbio novo, na clinica era inventar 
uma doença desconhecida. O bacteriologismo foi 
moda, de transição, como as outras... O solo, a agua, o 
ar... tudo tinha um aspeto calamitoso, recheiado de 
bactérias,contadas, cultivadas, classificadas, 
colecionadas, possibilidades de perigo, senão 
ameaças ou já agressões, por toda a parte... Corrijindo 
o excesso, naturalmente, as aplicações praticas, as 
medidas de asseio, de proteção, ficaram com o 
remanecente dessa era brilhante dos estudos 
medicos. A antisepsia tinha que anteceder fatalmente 
a asepsia, a que chegamos.1 

A "evolução histórica'' da higiene, segundo Afranio Peixoto, 

poderia ser dividida em quatro fases: o "ciclo religioso", que dura até o 

surgimento do cristianismo, onde a doença era um castigo e o doente um 

sacrilego a ser banido; o "ciclo médico", cuja concepção de doença era a 

15 Ibid. 

16 Ibid., p.8. 

17 Ibid. 
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de dano, sendo o doente digno de piedade, de cura, dando surgimento 

aos hospitais e lazaretos para os tratamentos adequados; o "ciclo 

profilático", que considera a doença como perigo público, do qual o 

indivíduo são deve ser defendido através das práticas de isolamento, 

quarentenas, desinfecção, notificação compulsória, vacinas e leis 

coercitivas e, por fim, o "ciclo econômico", a fase que prevalecia no 

momento do discurso de Afranio Peixoto, que concebia a doença como 

um mal evitável que deveria ser combatido: "o doente é uma maquina ou 

um instrumento de trabalho e riqueza parado, estragado ou perdido"18. 

Dois autores contemporâneos, Alphonse d'Houtaud e Mark G. 

Field, analisam várias concepções de saúde, dentre elas as dos gregos 

antigos.19 Filha do deus Asclepios (ou Esculapio, para os romanos), 

Higéia era a personalização feminina da saúde. Enquanto seu pai era o 

filho de Apoio, deus da luz, e representava a medicina e a destruição da 

última fronteira da vida que é a morte, Higéia simbolizava a permanência 

da saúde: uma vez que a imortalidade não podia ser conquistada, a 

saúde era o objeto mais próximo a ser atingido pelas aspirações 

humanas Estes deuses eram invocados pelos recém-formandos através 

do Juramento de Hipócrates, quando utilizado em sua tradução literal. 

18 Ibid., p.9. 

19 D'HOUTAUD, Alphonse; FIELD, Mark G. La Santé - Approche sociologique 
de ses représentations et de ses fonctions dans la société. Nancy : Presses 
Universitaires de Nancy, 1989. p. 13-4. 
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A outra obra, de Renato Ferraz Kehl20, denomina-se "Lições de 

Eugenia", e em 1935 contava com a sua segunda edição. Do mesmo 

autor eram também as seguintes obras, que contavam com curiosos 

títulos. "Melhoremos e prolonguemos a vida (a valorização eugenica do 

homem), "A cura da fealdade", "Como escolher um bom marido (conselho 

ás moças)", "Como escolher uma boa esposa (Amor Experimental)", "A 

Fada Hígia (1o Livro de Higiene - para uso das escolas primarias)", "Bíblia 

da Saude (Higiene para todos)", "Formulario da Beleza", 'Lições de 

Eugenia (edição espanhola - Pedagogia sexual)", entre outros. 

Renato Kehl lembrava, na Introdução à primeira edição de 

1929, a fundação da Sociedade Eugenica de São Paulo em 1919 

Considerada como marco nos estudos eugênicos no Brasil, nasceu numa 

época em que os eugenistas eram considerados "sonhadores" e 

semeadores de quimeras". Ele conta também da luta pelo 

prosseguimento da campanha propagadora da eugenia, que culminou na 

bandeira de "defesa eugenia da familia e da nacionalidade"21. 

No prefácio à segunda edição, Kehl comenta o "notável 

adiantamento verificado na mentalidade política de varios governos 

nestes últimos dez anos, no que diz respeito á proteção e ao 

melhoramento eugenico do homem."22 No caso específico brasileiro, 

20 KEHL, Renato F. Lições de Eugenia. 2 ed. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 
1935. 

21 Ibid., p.11. 

22 Ibid., p. 13. 
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elogia a inclusão do artigo 138 b na Constituição da Republica, que dizia: 

"Incumbe á União, aos Estados e aos Municipios, nos termos das leis 

respectivas, estimular a educação eugenica"23. 

Ainda em seu prefácio, o autor se remete à Idade Média, 

"época mergulhada nas trevas onde não se cuidavam dos rudimentares 

cuidados de higiene, muito menos do apuramento do gênero humano", a 

Europa recebe "um pouco de luz" com o nascimento de Galton em 1821 

e, posteriormente, com a fundação em 1905 da Eugenics Record Office 

pelo mesmo dentista, cuja principal preocupação era a pesquisa dos 

processos de seleção empregados pelos espartanos para adaptá-los ao 

seu tempo. Ao definir eugenia, Kehl afirma: "Eugenia (termo preferido e 

adotado no Brasil pelo ilustre filologo João Ribeiro) é sinonimo de 

eugenesia e eugenica. Tem por fim a melhoria progressiva da 

especie, pelo fomento da "boa geração", pela "procriação higida", 

consistindo, em suma, no enobrecimento fisico e mental do homem."24 

A eugenia, segundo ele, tinha como objetivos: "(,..)além do 

estudo e aplicação das questões de hereditariedade, descendencia e 

evolução para a conservação e aperfeiçoamento da especie, cuida do 

estudo e da aplicação das questões relativas á influencia do meio, do 

estado economico da legislação, dos costumes, etc."25 A ciência de Galton 

23 Ibid. 

24 Ibid., p.15. 

25 lbid.,p.22 
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não visava apenas o bem estar individual, mas o beneficio humano no 

sentido coletivo da palavra Para o Brasil, onde proliferavam doenças 

endêmicas e epidêmicas, a eugenia era especialmente providencial: 

"Nestas más condições não é de esperar o seu progresso de acordo com 

as possibilidades e riquezas desta formosa e querida terra da Promissão. 

A política salvadora será, pois, aquela que conduzir o povo á regeneração 

fisica, intelectual e moral, isto é, será a política sanitaria e educativa 

completada pela política eugenica."26 

É difícil dissociar higiene de eugenia nesse contexto, uma vez 

que ambos os conceitos eram utilizados não só para justificar todo um 

sistema de organização dos corpos a serviço do Estado como também 

para disseminar concepções de saúde e doença específicas deste 

período. Um dos termos usados para definir as práticas que se 

estabeleciam a partir destes conceitos é o de higienização racial, 

conjugando tanto a higiene quanto a eugenia em favor do que se 

denominava "cruzada em beneficio da saúde"27. 

O inicio da prática eugênica na vida dos indivíduos dava-se 

através dos exames pré-nupcial e pré-natal Antes mesmo de ocorrer a 

concepção, havia interesse na seleção dos genitores a fim de evitar 

distúrbios que pudessem ser transmitidos hereditariamente à 

26 Ibid., p.22-3. 

27 VILLA, Clara G. O exame pre-natal e a nossa contribuição. Revista Medica do 
PR, Curitiba , v. 5, n. 9, p.349, set. 1936. 
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descendência. Condenava-se, especialmente, o casamento entre 

indivíduos portadores de moléstia contagiosa, principalmente doenças 

venéreas. Numa época em que a sífilis ainda era uma doença muito 

comum, o médico tinha como dever convencer o noivo portador de 

doença venérea a desistir do casamento e, caso este não lhe desse 

ouvidos, deveria comunicar o fato aos responsáveis ou a própria noiva, 

ficando livre das penalidades por quebra do sigilo médico28 

Durante o período de gestação, o exame pré-natal e o 

acompanhamento médico objetivavam zelar pelo 'produto da 

concepção"29. Uma das grandes defensoras dos programas pré-natais no 

Paraná era a Dr.a Clara Glasser Villa, da cadeira de Clinica Pediátrica 

Médica e Higiene Infantil da Universidade do Paraná. Alegando a 

importância do aperfeiçoamento da raça, a Dr.a Clara acusava o Estado 

de não dar o apoio devido aos serviços de higiene pré-natal, preferindo 

investir nos hospitais, asilos e nos departamentos de assistência social. 

Ela justificava: "(...) o governo dispende uma quota exagerada com esses 

estabelecimentos, favorecendo a doentes e degenerados, quando com 

muito menos poderia instituir serviços para auxiliar o desenvolvimento dos 

normaes, procurando perpetuar suas boas qualidades e educando 

convenientemente os geradores."30 

9P 
SYNDICATO MEDICO DO PR. Codigo de Deontologia Medica. Revista 

Medica do PR, Curitiba, v. 1, n 6, p.260-1, maio, 1932 
25 VILLA, p.349. 

30 Ibid., p.350. 
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A Dr.a Clara defendia ainda a realização de uma campanha de 

divulgação "que fizesse ver ao povo o perigo que para eles significa sua 

procriação desmedida, ao mesmo tempo que se incutia as classes 

superiores a necessidade de favorecer o nascimento de crianças 

sadias."31 Em outras palavras, a doutora afirmava que somente as 

classes mais abastadas poderiam (e deveriam, pois o controle médico da 

natalidade era proibido pelo artigo 71 do Código de Deontologia) fornecer 

uma prole saudável e que os pobres eram geradores condenáveis, por 

serem potenciais propagadores de doenças que viriam a degenerar a 

raça. 

Assim como as idéias de riqueza e pobreza estavam ligados às 

concepções de saúde e doença, a beleza e seu antônimo também 

participavam desta dicotomía de conceitos. A concepção de saúde 

defendida pela eugenia e pela higiene trazia em si também, o conceito de 

beleza A própria sífilis, doença tão combatida pela eugenia, era acusada 

de causar abortos e lesões, sendo considerada "a maior inimiga da 

estetica' As normas higiênicas e eugênicas tinham, então, a finalidade de 

conservar a "beleza sadia" das crianças, proporcionando às mães "o 

prazer dum filhinho rosado e vivo, após tantas desilusões e desencantos, 

a alegrar o ambiente paterno"32 

31 Ibid., p.352. 

32 Ibid., p.356. 
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Outro médico que escrevia na Revista Medica do Paraná, o Dr. 

Jorge Lacerda, levantava a bandeira da eugenia, convocando a categoria 

para efetuar a redenção sanitária do Brasil: "Quem não ouve o Brasil a 

levantar sua voz aos médicos pedindo-lhes que se façam os 

propugnadores da eugenização da raça 7I"33 

Era o próprio Brasil, ou seja, a nação brasileira quem delegava 

aos médicos, ao menos na fala destes últimos, o poder e o dever de 

sanear o corpo social, tornando-o saudável à medida em que eliminava 

destes todos os corpos individuais indesejáveis à formação da raça ideal. 

O tipo ideal de ser humano teria em si a saúde desdobrada em outras 

virtudes, como a beleza, a bondade e a soberania, desenvolvidas 

preferencialmente pela categoria médica: 

O Brasil está exigindo, colegas, uma legião de 
sanitaristas. Os medicos não poderão alienar as suas 
responsabilidades. Cabe-lhes, em colaboração com 
um Estado verdadeiramente forte, que solucione as 
questões vitais da Patria, promover a libertação 
sanitaria do brasileiro, aproximando-o do verdadeiro 
tipo humano, normal ideal, se possível, que deve 
encerrar em si as quatro harmonias bioiogicas de 
Pende :"a beleza, que é a harmonia das formas, a 
saúde, que é a harmonia das funções, a bondade, que 
é a harmonia dos sentimentos, e a sabedoria, que é a 
harmonia da inteligencia!'^ 

33 LACERDA, Jorge. Discurso. Revista Medica do PR, Curitiba, v. 7, n. 6, p. 
310, jun., 1938. 

34 Ibid, p.313. 



33 
Uma vez cumprida a tarefa eugênica de seleção do homem 

"normal", era preciso que este "produto" mantivesse sua "qualidade", sua 

saúde. Novamente caberia a categoria médica orientar a população, 

através do ensino escolar e da educação popular, sobre as normas de 

higiene que permitiriam manter seus corpos saudáveis. À impureza da 

raça brasileira juntavam-se outros fatores possíveis de serem combatidos 

pela higienização, responsável em auxiliar na formação do homem ideal: 

"Nem só o clima e a fusão de maus elementos concorreram para o tipo 

nacional sem beleza, nem expressão: - as endemias que sempre 

reinavam nas zonas quentes e húmidas; o alcoolismo desbragado, desde 

as mais remotas épocas; a sífilis; a tuberculose, as múltiplas verminoses, 

a lepra e a ignorancia !"35 Era a esta última, mais precisamente a 

ignorância dos hábitos de higiene, do que era saúde e como conservá-la, 

que dedicar-se-iam os médicos através das campanhas de educação 

sanitária. 

A educação defendida pelos médicos visava construir uma 

consciência sanitária coletiva, sem a qual seria impossível conseguir 

sucesso nas campanhas de higiene Para tanto, era preciso haver uma 

educação diferenciada, aos técnicos da saúde pública, aos médicos e ao 

povo. Este último merecia especial atenção no ensino higiênico, já que 

era o objeto e deveria também, mediante a formação da consciência 

35 GOMES, Mario. Ensaios de Puericultura. In: Revista Medica do PR, v. 2, n. 3, 
p.17, fev. 1933 
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sanitária, ser o sujeito catalizador das intervenções médicas em prol da 

divulgação dos "principios básicos que regem o modus vivendi 

higiénico"36. 

Do mesmo modo em que a eugenia procurava solucionar os 

problemas mórbidos o mais precocemente possível, através de exames 

pré-nupciais, a higiene preocupava-se em se fazer presente na vida dos 

indivíduos já na infância, quando a criança estava sob os cuidados das 

mães e, mais tarde, de seus professores. A educação sanitária dedicava-

se a atingir a mãe - a "primeira mestra" - e o professor, através da 

atuação do médico escolar, cujo papel neste meio presumia-se ser 
i 

indiscutível. Uma vez que a missão do médico, devido as suas próprias 

funções e conhecimentos, era a de zelar pela Criação e pelo bem-estar 

da humanidade, sua presença junto à escola e à família não poderia ser 

negada, nem tão pouco substituída. 

Ao médico escolar cabia não somente orientar os professores 

para que estivessem preparados a ensinar aos alunos preceitos de 

higiene, como interferir eles próprios na educação higiênica das crianças. 

A higiene, assim como a eugenia, tinha como princípio a medicina 

preventiva e, neste contexto, privilegiar o ser normal em detrimento do 

doente. Deste modo, "não é a criança doente o que interessa a higiene 

escolar, mas a saúde da criança e as condições do meio em que ela vive, 

MACEDO, Jose Pereira de. O medico nas escolas. Revista Medica do PR, 
Curitiba, v. 2, n.7, p.219, fev. 1933. 
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expurgado de tudo o que possa perturbar o seu desenvolvimento normal 

(...r37. 

A criança sadia e bem informada auxiliaria os médicos e 

professores na tarefa de formação da consciência sanitária, já que era 

uma personalidade ainda em formação que se mostrava perfeitamente 

"moldável" aos ensinamentos higienistas Assim como os professores, 

elas iriam tomar parte do exército que, tendo os médicos como "generais", 

iria participar da batalha saneadora proposta para salvar o país: "o 

aliciamento da legião infantil para a grande campanha sanitaria de cujo 

sucesso depende, indiscutivelmente a própria vida da nação seria um 

passo considerável para a vitoria."38 

Tomando realmente as dimensões de uma campanha, a 

educação higiênica deveria ser propagada nos mais diversos recantos, já 

que todos precisavam conhecer os meios de se evitar as doenças. 

Garantindo a profilaxia individual, todo o corpo social ver-se-ia livre das 

ameaças mórbidas e o bem estar coletivo estaria garantido. 

Um dos meios encontrados para efetivar essa disseminação de 

conhecimentos eram as palestras feitas na PRB-2, a Rádio Clube 

Paranaense, onde os médicos, "discorrendo em linguagem simples e 

clara", procuravam estabelecer, através de seus padrões, normas de 

37 Ibid. 

38 Ibid, p.224. 
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higiene a serem seguidas pela população. As mulheres constituíam a 

parcela mais visada pelos discursos higienistas, uma vez que eram as 

responsáveis pela direção do lar, onde deveriam ser cultivados os 

preceitos higiênicos. 

Dentre os ensinamentos, todos eles de caráter preventivo, 

figurava a limpeza de quintais, a fim de evitar o tétano, exigência de 

carteira de saúde para a admissão de empregados a fim de que as 

crianças não fossem contaminadas "pelas chamadas doenças secretas", 

o cuidado com os alimentos para que não fossem infectados pelo bacilo 

do tifo. O ar ainda era um grande propagador de doenças mas, 

diferentemente dos "miasmas"' do século XIX, desta vez os grandes 

vilões eram os micróbios, que a tudo contaminavam. 

Todos os passos cotidianos deveriam ser cuidadosamente 

examinados, para que a doença não tivesse a oportunidade de atacar. 

Não só no lar, como ao sair de casa, todo o cuidado era pouco, pois o 

micróbio poderia estar em toda a parte: 

A teoria miasmática explicava a origem das doenças através dos miasmas. 
Segundo Chernoviz,(CHERNOVIZ, Pedro L. Napoleão. Diccionario de Medicina 
Popular. 6.ed. Pariz : A..Roger & F.Chemoviz, 1890. p.421-7), os miasmas eram 
emanações nocivas que se propagavam pelo ar e atacavam o corpo 
humano.Originavam-se, principalmente, em águas infectadas como pântanos, 
águas paradas, terrenos inundados, Iodos, cemitérios, matadouros e latrinas. O 
tempo quente e úmido e a noite eram condições favoráveis para a propagação 
dos miasmas, que atingiriam e infectariam o corpo humano, em especial 
individuos fracos, medrosos e debilitados, através das vias respiratórias.Para 
evitar a contaminação pelos miasmas, aconselhavam-se medidas de saneamento 
que eliminariam suas fontes. 
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O comerciante que embrulha, por exemplo, 

farinha em papel jornal, é um individuo sem 
escrúpulos, que merece ser lavado com creolina e 
esfregado com um caco de telha. 

O padeiro, que pega os pães com a mão, 
recomenda bem a sujeira grossa de seu 
estabelecimento. 

Assistimos numa confeitaria da rua 15, uma 
empregada assoprar um cartucho de papel onde ia 
colocar bolos. Nesse sopro entrou para dentro do 
cartucho uma carga pavorosa de germens pois a 
nossa boca é o quartel general dos microbios 39 

Um momento diferenciado do cotidiano familiar era 

especialmente tratado e normatizado pela medicina higienista: o estar 

doente. Neste quadro, o hábito mais condenado pelos médicos eram as 

visitas, que logo procuravam a família para saber "o que o medico disse, 

se o doente se salva, enfim, as mil curiosidades, próprias de costumes 

provincianos"40 

Além de quebrar a recomendação médica de que o doente se 

mantivesse em repouso, a visita era temida por ser um meio de 

disseminação de doenças contagiosas. Neste sentido, havia toda a 

preocupação em isolar o doente, sendo-lhe permitido o contato apenas de 

uma única pessoa, de preferência habilitada para a função. No caso da 

febre tifóide41, tomado como exemplo, assim como todos os objetos 

39 LACERDA, Dirceu. Hygiene domestica.Revista Medica do PR,Curitiba, v. 6, 
n.9, p. 349, set. 1937. 

40 Ibid., p.350. 

41 FORMEMOS a conciencia sanitaria do povo. Revista Medica do Paraná, 
Curitiba, v. 7, n. 5, p 185-193, maio 1937. 
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tocados pelo doente, o "enfermeiro" deveria se manter isolado do 

ambiente externo. Interessante, neste sentido, é a ilustração da matéria 

"Formemos a conciencia sanitaria do povo"42, onde o paciente, cercado 

de medicamentos, cumpre seu isolamento: 

QUARTO PARA ISOLAMENTO DOMICILIARIO 

Ao criticar a visita, o médico capta não só os fatos observados 

na esfera do biológico, considerados anti-higiênicos pela medicina, como 

42 Ibid., p. 188. 
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a probabilidade de contágio ou a falta de repouso do doente, mas o ritual 

social em si, que aproxima as pessoas em torno de uma situação que só 

ele enquanto agente de cura "habilitado" poderia partilhar com o doente. 

O que mais inquieta o médico é a situação em que os visitantes desafiam 

sua função de transmissor legítimo de concepções de saúde e doença, 

que se pretende único: 

Mas a pior visita, é a visinha que se julga sabida 
e não perde vaza em mostrar a sua capacidade. 

E começa logo a citar nomes de remedios que 
foram um "porrete" na doença a d. Chiquinha, de d. 
Anastacia... 

- O medico não receitou injeções? O medico deu 
fortificante? A senhora viu e elle tem febre? Conheço 
um caso, assim, que se curou com benzimento. 

O Dr. fulano arrancou da cama o filho de d. 
Balbina, que ninguém dava nada por ele. 

E a vizinha vai por ali afora, numa eloqüencia 
ignóbil. 

Si o medico esta presente, a vizinha vai discutir o 
diagnostico, dar palpites, lembrar remedinhos caseiros, 
enfim, atrapalhar o raciocinio do clinico. A vizinha 
sabida é uma praga.'13 

Através desta situação hipotética, criada por um médico 

desejoso de ilustrar sua palestra, pode-se ter uma idéia de como ocorria o 

confronto entre saber médico e saber popular. A "vizinha sabida" 

realmente era uma praga, pois tinha uma outra visão de doença e cura 

que se distanciava da lógica cartesiana tão cara ao médico, conseguindo 

até mesmo "atrapalhar o raciocínio do clinico". Na verdade, o universo 

mental das pessoas que conviviam com o doente e o dele próprio estava, 

muitas vezes, mais próximo da concepção de doença da vizinha que da 

43 LACERDA, p.350 
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do próprio médico, que se esforçava ao máximo para fazer valer os 

princípios científicos nos quais se embasava 

É claro que nem o saber popular nem o médico encontravam-

se estanques, isolados um do outro. Certos elementos lhes eram comuns, 

como o próprio fato da naturalidade da presença do médico e da 

necessidade de se administrar medicamentos. "O médico não receitou 

injeções? O médico deu fortificante?" são indagações correntes no ato de 

adoecer. O medicamento é aceito como parte integrante da ação de cura 

tanto por médicos como por pacientes, se bem que contendo inúmeras e 

diversas representações, relativos às diversas concepções de saúde, 

doença e cura coexistentes na sociedade. 

As representações expressas pelo medicamento, quando 

transmitidas pelo médico, são influenciadas pelas diversas teorias 

difundidas, principalmente, pela academia. Dentre as disciplinas 

orientadoras da prática médica, a clínica médica e a terapêutica 

contribuíam na formação das representações da categoria, como veremos 

a seguir. 



1.2. Na sala de aula: aprendendo a ser médico. 
41 

— Às vezes eu penso — disse ele — que a 
profissão médica bem compreendida tem uma função 
muito mais importante do que em geral se julga. Já 
que em sua maioria os homens são doentes psíquicos, 
acho que cabe aos médicos fazer alguma coisa pela 
humanidade. Os pequenos e grandes médicos, cada 
qual no seu setor 4 

A cerimônia de formatura de 1932 havia chegado ao fim. Ainda 

poderiam ser ouvidas as últimas palavras que o orador proferia sobre sua 

profissão: 

Si a medicina fosse apenas um afazer rendoso 
limitar-se-ia tão só as tentativas de curar doenças. A 
sua sublimidade não esta nas praticas sacerdotaes ou 
interesseiras do sedare dolorem , o utilismo da sua 
acção reside não tanto em prodigalizar meios de 
erradicar o mal dos organismos doentes mas sim em 
obstar que as molestias cheguem a se installar nos 
individuos sãos.(...)45 

Às suas palavras seguiram-se as do Reitor, que deu a sessão 

por terminada. Aplausos. As fisionomias revelavam a alegria do momento: 

a conquista dos jovens médicos pela conclusão do curso, a felicidade de 

pais e amigos que não se cansavam em congratular os formandos. 

Gradativamente, os sorrisos, abraços e cumprimentos davam lugar ao 

44 VERÍSSIMO, Érico. Olhai os lírios do campo. 50 ed Porto Alegre : Globo, 
1982. p. 280. 

45 GOMES, p.349 
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silêncio. Aos poucos, os convidados saíam do salão, tornando-o inerte, 

vazio, imóvel. 

O silêncio reinava, contrastando com a agitação que tomava as 

salas de aula e laboratórios onde a juventude se manifestava, ávida por 

conhecimentos. Vários meses antes da cerimônia de formatura, as aulas 

iniciavam tanto para os que entravam em 32, como para aqueles que 

dariam continuidade ao curso. 

Era março, e em uma das salas da Faculdade de Medicina, 

alguns estudantes participavam da primeira aula de clínica médica, 

proferida pelo professor J. Franco, que se revelava satisfeito com a 

turma, já sua conhecida da disciplina de propedêutica. A clínica médica 

completava a propedêutica e seria ainda complementada por mais um 

ano do ensino de clínica. Todas essas disciplinas objetivavam prover os 

futuros médicos dos principais ensinamentos requeridos pela profissão: 

sintomatologia, diagnóstico, prognóstico, as formas clínicas das doenças 

e suas terapêuticas. 

Cercado por olhares atentos, a aula prosseguia e o professor 

ressaltava a importância das informações que seriam fornecidas a partir 

daquele momento e daquelas que já faziam parte do conhecimento dos 

estudantes. O professor Franco insistia na necessidade de se ter 

familiaridade com as disciplinas até então estudadas, sob pena dos 
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futuros médicos tomarem-se "charlatáes", desviando-se do objetivo de 

"estudar scientificamente a arte de curar os doentes"46. 

A clínica médica revestia-se de tal importância que era quase 

que considerada como uma especialidade, da qual dependia a 

terapêutica a ser adotada para cada caso. A observação do doente 

tornava-se um passo importantíssimo para que se pudesse definir a 

doença que se instalou no corpo deste. Corpo que deveria ser observado 

dentro do ambiente hospitalar, palco propício para o aprendizado da 

medicina, como afirmava o professor Franco: 

(...) o verdadeiro estudo da medicina so se faz no 
hospital, de todos os modos, investigando, vendo, 
ouvindo e parece que ate respirando neste ambiente; 
assim como o verdadeiro amor da medicina também 
so aqui nasce e cresce a cabeceira dos doentes, 
quando a piedade pelo sofrimento nos invade o 
coração e delle se apodera, quando a lucta entre a 
sciencia e a molestia nos empolga e toda nossa alma 
vibra ante essa lucta47 

Definida como ciência e arte, a medicina deveria ser estudada 

como ciência e aplicada como arte junto aos leitos dos doentes. Método e 

experiência, características caras à ciência, precisariam estar conjugadas 

à observação efetuada nos hospitais, que permitiriam o aprendizado do 

examinar e do observar. O empirismo defendido pelos médicos do século 

46 FRANCO, F. Ensino de clinica medica. Revista Médica do PR, Curitiba, v.1, 
n.5, p. 194, abril. 1932. 

42 Ibid., p. 188. 
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XX já havia nascido em fins do século XVIII, juntamente com uma 

reorganização do pensamento médico, que passou a privilegiar o terreno 

do percebido 

Analisando o nascimento da clínica, Foucault48 afirma que o 

olhar torna-se importante meio de investigação, permitindo a elaboração 

de um discurso de estrutura científica em tomo do indivíduo. O médico já 

não pergunta a seu paciente "o que é que você tem? ", mas sim "onde lhe 

dói?", num nítido redimensionamento da doença a nível corporal. 

Ao deslocar o espaço da representação da doença do espaço 

mágico e subjetivo para o universo objetivo do corpo, a medicina apoiou 

sua estrutura teórica na ciência, defendida como uma etapa em que o 

saber médico obteve seu progresso e seu amadurecimento. Foi a partir 

da formação de uma teoria científica — e da defesa desta teoria como 

único meio verdadeiro de se conceber a doença e sua cura — que a 

medicina difundiu as representações que fazia a respeito desses 

conceitos de maneira a obter sua hegemonia perante as demais formas 

de cura existentes na sociedade. 

Levando em conta a concepção exógena de doença existente 

no período analisado, o diagnóstico recebe um importante papel neste 

processo de cientifização da medicina, pois é ele que estabelece 

empíricamente o contato entre o médico e a doença. Havia em torno do 

48 FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 2a ed. Rio de Janeiro : Forense-
Univers itária,1980. 



45 
ato de diagnosticar, várias teorias e várias vertentes que coexistiam, 

embora algumas tivessem mais destaque do que outras. 

Um dos discursos mais ouvidos sobre doença e, portanto, 

sobre o corpo doente, era o do Dr. Heitor Borges de Macedo. Para ele 

cada organismo reagia diferentemente às doenças e, por isso, elas não 

poderiam ser catalogadas, pois precisariam de uma individualização só 

fornecida pelo corpo que adoece. Rechaçava, assim, as diversas teorias 

em voga na época, e definia sua concepção de diagnóstico: 

(...) o diagnóstico não é simplesmente a determinação 
da doença, affecçâo ou syndrome, por um conjunto de 
symptomas, como diz ROCHA VAZ; ou a parte da 
Pathoiogia que tem por objecto a distincção das 
doenças, como quer BERARD, ou classificar a 
entidade mórbida, segundo VERNECK-BAPTISTA (...) 

A esse repeito diz o prof. BARD: — o exame de 
um doente não tem, com effeito, somente por fim o 
diagnostico da doença de que elle é atingido, mas o 
conhecimento tão preciso quanto possível, de todas as 
particularidades que esta doença apresenta nelle49 

Se por um lado esta concepção julgava a doença como 

passível de ser vista somente num organismo particularizado e condena 

qualquer classificação das patologias de maneira isolada, ela mesma se 

encarregava de fazer sua própria catalogação, baseada em "espécies de 

corpos doentes". Nesta classificação, as "espécies" eram resultado da 

conjugação de vários fatores pessoais, como ra ça, sexo, idade, 

49 MACEDO, Heitor Borges de. Só ha doentes, não ha doenças. Curitiba,1932. 
These de concurso para Docente-livre da Cadeira de Pathoiogia Geral. Faculdade 
de Medicina, Universidade do Paraná.p.42. 
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temperamento, constituição, hereditariedade, diateses, entesamento, 

doenças anteriores que combinavam-se com outros fatores externos, 

variando desde agentes climáticos até influências siderais. Assim, a 

mulher, definida como "um utero servido por orgãos"50, estaria sujeita às 

doenças próprias ao sexo; a verminose atacaria mais as crianças; a 

pneumonia seria mais freqüente em um indivíduo de temperamento 

sangüíneo. De certa forma, esta concepção de doença vem respaldar 

aquela defendida pelos eugenistas, que afirmavam ser o corpo fator 

importante para o desenvolvimento ou não das doenças, de acordo com o 

maior ou menor grau de pureza racial. 

Ainda em sua tese , o Dr. Heitor Borges de Macedo explicava 

como, dentro deste modo de ver, o diagnóstico e, portanto, o doente, 

concebia a saúde e a doença. A saúde, explica o doutor, é um estado de 

"harmonia functional", onde todos os mecanismos de adaptação ao meio 

estariam funcionando perfeitamente e "todos os orgãos concorrem para a 

funcção de cada um e cada um concorre para a integridade do todo"51. 

Como o organismo de um indivíduo nunca é igual a outro, a saúde 

também não é única, pois depende das condições que cada organismo 

possui para se manter íntegro no meio em que vive. 

50 Ibid., p.24. 

42 Ibid., p. 188. 
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A doença, em contrapartida, se revelaria pela incapacidade do 

organismo em encontrar um equilíbrio junto ao meio. A variação do meio 

exterior agiria sobre um órgão ou uma função, e se estes não 

conseguissem adaptar-se, haveria um rompimento na harmonia orgânica, 

cujo resultado traduzir-se-ia na doença. 

Quanto à classificação das doenças, o Dr. Heitor destaca que 

estas nasceram da observação de casos mórbidos com características 

semelhantes, similarmente ao feito com plantas e animais na catalogação 

proposta pela botânica e zoologia. Tratava-se de um tipo ideal da doença 

mas sujeito a falhas, pois a observação que a classificara estaria 

influenciada por interpretações pessoais. 

Dois anos antes, defendendo tese para a mesma cadeira 

pretendida pelo Dr. Heitor Borges de Macedo, o Dr. Cezar Pernetta 

expunha suas concepções de saúde e doença. Assim como seu colega, o 

Dr. Pernetta também definia a saúde como um estado de equilíbrio "tanto 

interior — entre as différentes partes do organismo — como exterior — 

entre o organismo e o meio"S2e a doença, como a ruptura deste equilíbrio. 

A doença se daria "quando um agente morbífico do meio actua sobre o 

organismo"53. Embora se traduzisse num estado geral do organismo onde 

52 PERNETTA, Cezar. Doença, affecção e diathese: seu conceito actual. 
Coritiba, 1930. These sorteada para o concurso de Professor Cathedratico de 
Pathoiogia Geral. Faculdade de Medicina, Universidade do Paraná, p.3. 

42 Ibid., p. 188. 
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todo ele era afetado, a doença poderia apresentar manifestações 

localizadas em órgãos definidos. 

Analogamente ao Dr. Heitor, o Dr. Cezar Pernetta procurou 

demonstrar a importância do meio onde se desenvolve a doença, ou seja, 

o corpo humano. É no conceito de diatese que ele encontra a explicação 

para a repetição das mesmas doenças em certos organismos 

considerados, desta maneira, patológicos. A diatese se traduziria como 

"um verdadeiro temperamento morbido"54, onde a hereditariedade 

ocuparia lugar de destaque em sua determinação, embora outros fatores 

viessem a colaborar para o desenvolvimento deste estado Conforme a 

combinação do conjunto de fatores hereditários e do meio no organismo, 

teríamos indivíduos com "diathese exsudativa'ou "diathese hemorragica" 

ou ainda "diathese espasmophilica", entre outras, que apresentariam 

quadros mórbidos bem delimitados, definindo a terapêutica a ser aplicada 

para cada caso. 

Anos mais tarde, o Dr. Rósala Garzuze elaborava outra tese 

com os mesmos propósitos de seus colegas, onde procurava definir 

novamente os conceitos de saúde e doença, bem como os limites que os 

separavam. Novamente as concepções coincidiam, baseando-se no 

equilíbrio e desequilíbrio das funções orgânicas, de acordo com a reação 

do organismo ao meio ambiente. "A reação adequada, normal", afirmava 

54 Ibid. 
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o Dr. Garzuze, traduz o estado de saúde. "A reação inadequada, anormal, 

fora dos limites habituais traçados pela Natureza, revela o estado 

mórbido, a doença"55. Para que a saúde permaneça, "as peças do 

organismo devem estar em perfeitas condições de extrutura e de 

funcionamento."56O corpo funciona segundo mecanismos quase exatos, 

onde "cada peça, cada órgão, cada sistema, cada aparelho deve guardar 

suas devidas proporções, estrutura, forma, peso, posição, as mesmas 

relações com os elementos visinhos, a mesma composição quimica e a 

mesma atividade"57. 

Toda essa harmonia pretendida dependia da observação e 

cumprimento de alguns preceitos ditados pelo saber médico, a fim de 

garantir a não intervenção da doença no organismo. Era preciso manter 

as normas de higiene, a alimentação adequada, o distanciamento das 

"emoções, as paixões de toda a natureza, as preocupações, os vicios de 

58 

educaçao" que pudessem facilitar a entrada dos "micro e 

macroorganismos patogênicos" provenientes do exterior Da mesma 

maneira que o corpo , a doença funcionava segundo uma equação 

matemática: "a resultante mórbida será a conseqüência patogênica do 

55 GARZUZE, Rósala. Fronteiras da saúde e da doença. Curitiba, 1949. Tese 
de Concurso à Catedra de Patologia Geral . Faculdade de Medicina, Universidade 
do Paraná, p.22. 

50 Ibid., p.23. 

57 Ibid., p.24. 

42 Ibid., p. 188. 
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conflito entre a causa exogena e as condições endógenas individuais. 

Agentes externos agressores + condições individuais reacionais = 

estados mórbidos."59 

Embora apresentem formas diferentes, as três teses defendem 

pontos de vista comuns caros à medicina da época, como, por exemplo, o 

organismo como sede das doenças O antropólogo Laplantine60 coloca 

que em fins do século XVIII começa a haver uma maior preocupação com 

a fisiopatologia; isto significa que a medicina começa a ver a doença 

como sendo a própria função orgânica desviada, considerando a 

patologia como tudo o que se afasta do "normal" Foucault61 demonstra 

que a medicina do século XIX possui como uma das transformações em 

seu pensamento a espacialização do corpo como sede da doença, numa 

geografia que se torna familiar através do atlas anatômico. 

O alojamento da doença no corpo toma-se ainda mais 

marcante com os estudos de anatomia e o desenvolvimento da cirurgia. O 

pensamento anatomista faz com que se produza uma medicina das 

lesões, onde cada alteração funcional se expressa através de sintomas 

que produzem determinadas alterações orgânicas. François Laplantine o 

59 ibid. 

60 LAPLANTINE, François. Antropologia da doença. São Paulo: Martins-
Fontes, 1991. p.52. 

61 FOUCAULT, O nascimento... p.1. 
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define como sendo uma interpretação ontológica da doença62, que é 

considerada um mal em si mesma, passível de localização e isolamento: 

a anatomia determinaria o local exato do mal, possibilitando sua 

extirpação através da ação da cirurgia. Conjugando-se com as idéias de 

Foucauit, que afirma ser o nascimento da clínica como coincidente com a 

"soberania do olhar"63, percebe-se a articulação da doença com o corpo 

de modo a se fazer não só perceptível por este olhar como também 

palpável. 

Dentro desta análise, a Faculdade de Medicina buscava, no 

discurso de seus professores, mostrar a importância da cirurgia no ensino 

médico, ressaltando suas qualidades e dificuldades. Em outra aula 

inaugural, o professor Mário Braga de Abreu, catedrático de clínica 

cirúrgica, falava da importância do estudo de anatomia na "formação 

técnica do cirurgião": "É inegável a importância maxima do estudo da 

Anatomia, pois é para nós, como a geografia para o navegante, os astros 

para o astronomo, os numeras para o matematico. Seu estudo é 

elementar e ao mesmo tempo essencial."64 

O Dr. Mario Braga de Abreu complementava seu pensamento 

ressaltando que, sem o conhecimento da anatomia, todo o raciocínio do 

62 LAPLANTINE, p.52. 

63 FOUCAULT, Michel.O nascimento..., p.1. 

64 ABREU,Mario Braga de. A formação do medico. Revista Médica do PR, 
Curitiba, v. 8 , n. 8 , p.103, 1939. 
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cirurgião seria falho e em conseqüência, todos os diagnósticos seriam 

difíceis, pois estariam carentes de uma base fundamental e precisa. É 

necessário saber "o porque do orgão existir, porque está situado, do 

modo e da maneira por que está, pois é pela existência de uma função e 

pelo disturbio que ela porventura apresente, que se fazem as entidades 

mórbidas e dai então, se fará sua volta ao estado natural anterior."65 

A importância que se dava à anatomia e à cirurgia vinha a 

reforçar a idéia do corpo humano enquanto máquina. O corpo, assim 

definido, possuía cada órgão como uma engrenagem que, quando 

defeituosa, pudesse ser "consertada" pelo "técnico cirurgião", que 

retiraria, assim, a moléstia. Para tanto, este profissional precisava 

apresentar, como qualidades inerentes a "habilidade manual, o sangue-

frio e a engenhosidade."66 

No contexto brasileiro, mais especificamente paranaense, a 

medicina voltava seus olhos para o organismo como palco concreto das 

doenças, um palco que precisava receber cuidados eugênicos e 

higiênicos para manter a saúde e a normalidade. Assim como todos os 

brasileiros deveriam estar unidos para manter a harmonia do corpo social, 

todos os órgãos deveriam trabalhar em equilibrio para que o organismo 

como um todo não permitisse a entrada da doença. Neste sentido, o 

. O estudo da Clinica Cirúrgica no curso medico. Revista Medica do 
PR, Curitiba, v. 9, n.9, p. 182-183. 1940. 

42 Ibid., p. 188. 
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orador da turma de 32, retratada no início do capítulo, foi claro na 

analogia entre corpo social e organismo humano: 

Assim, como no organismo humano quando se 
ve atacado por um elemento destruidor, os 30 trilhões 
de células que o compõe, calculadamente, entram 
numa solidariedade e numa sinergia funcional para 
abater o elemento invasor, assim também 
congreguemo-nos todos e nos constituamos a muralha 
"inexpugnável para a conquista da vitoria 
indefectível.^7 

O organismo buscava a perfeição em seu funcionamento para 

que os "agentes externos agressores" não pudessem invadí-lo e, desta 

forma completar a equação que resultaria nos "estados mórbidos", como 

defendia o Dr. Garzuze. O corpo era o palco de um inimigo externo a ele, 

causador da doença, e que encontraria o máximo de sua representação 

no microbio, numa tentativa de tornar a doença algo "palpável", como fora 

feito com o corpo 

Nesse processo, denominado de reificação da doença, as 

descobertas de Pasteur exerceriam papel decisivo, pois seria na teoria 

microbiana que se encontrariam os fundamentos da medicina 

contemporânea. A hipótese básica da teoria microbiana elege um fator 

externo — o micróbio — como causador das moléstias. A doença, vista 

como um "ser" autônomo exterior ao corpo, é considerada como uma 

entidade inimiga deste, revelando uma estrutura de pensamento que 

67 GOMES, D., p. 314 
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coloca o relacionamento entre interior e exterior, organismo e meio de 

maneira conflitante. 

Sobrepondo a teoria microbiana com o contexto social brasileiro 

aqui tratado, podemos ter uma pequena compreensão de alguns motivos 

que sustentaram o modelo exógeno de explicação da doença, ao menos 

no meio médico oficial Num período em que toda a ameaça à sociedade 

"harmoniosa" só poderia vir do exterior, representada principalmente pelo 

imigrante, portador de todas as pestes e responsável pela impureza e 

degeneração racial, era compreensível que o organismo individual 

também se ressentisse dos perigos externos que pudessem invadi-lo. 

Neste sentido, o conhecimento cirúrgico revela com exatidão a 

exterioridade do inimigo, ao ressaltar a importância do estudo da 

bacteriología para sua realização prática: "(...) devemos reconhecer os 

elementos que a bacteriología fornece, devemos ter dessas vidas 

microscópicas a necessaria ilustração, para a luta, ou melhor, para não 

enfrentarmos os microbios, que são os nossos grandes inimigos, sem 

estarmos ao par, pelo menos, dos seus aspectos mais comuns."68 

Foucault, quando faz alusão aos estudos de Pasteur e à teoria 

microbiana, revela uma grande transformação na visão de doença, pois já 

era possível sua observação, localização clínica e experimental e uma 

68 ABREU, O estudo...p. 183. 
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intervenção imediata: o "ataque voltado para a invasão microbiana"69. A 

"lucta entre a sciencia e a molestia", conforme afirmava o professor 

Franco aos seus alunos no primeiro dia letivo de 1932, era uma referência 

a objetivação da medicina, que permitia ao médico dar nome ao seu 

adversário e assim poder derrotá-lo mais facilmente. A transformação da 

doença em um "ser", representado pelo micróbio, facilitava sua explicação 

através do diagnóstico e influenciava na terapêutica ministrada pelo 

médico. Do mesmo modo, essa representação seria partilhada pelo 

doente, que agora não via a doença como algo misterioso existente em 

seu organismo, mas como um ente perfeitamente palpável denominável. 

As representações da doença como ser externo personificado 

no micróbio são forjadas, como se vê, tendo por base as teorias 

acadêmicas sobre saúde, doença e cura. Elas são, por sua vez, 

transmitidas socialmente de várias maneiras Dentre estes modos de 

comunicação se encontra a própria atuação do médico no momento da 

consulta, momento esse propício para a relação entre médico, paciente e 

medicamento. 

69 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 8a ed. Rio de Janeiro : Graal, 
1989. p.119. 
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1.3 "Onde lhe dói ?" : o médico, o paciente e o 
medicamento. 

O médico é um Senhor provido de um 
diploma que lhe permite usar o título de doutor em 
Medicina; que se o chama quando se está doente; que 
examina o paciente; que reconhece a moléstia que nos 
atinge mais ou menos bem; que determina a 
gravidade maior ou menor do caso; que escreve uma 
receita e fixa um tratamento. Depois disso a moléstia 
segue sua evolução ou termina; o doente cura ou não, 
mas os ritos foram satisfeitos70. 

Ainda 1932. Outra sala de aula A mesma da Faculdade de 

Medicina. Outros alunos. Quase tão jovens quanto aqueles que ouviam o 

professor Franco. O professor era Aluízio França. A aula, de terapêutica 

clínica. Uma vez recebidos os ensinamentos de clinica médica que 

habilitariam os futuros médicos a efetuarem o diagnóstico e o prognóstico, 

era chegada a hora de iniciarem-se os estudos de terapêutica. A 

terapêutica, afirmava o Dr. França, era a arte que ensinava a evitar a 

doença e curar o doente. Para tanto, "evita-se a doença com o remedio 
i 

preventivo e cura-se os doentes com o remedio curativo"71 

70 PY, Aurelio. Medicina e Pedagogia. Revista Medica do PR, Curitiba, v.10-11, 
n. , p. 37, 1941-42. 

71 FRANÇA, Aluizio. Primeira lição de Therapeutica Clinica. Revista Medica do 
PR, Curitiba, v. 1, n. 9, p.355, nov. 1932. 
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Para exercer tal arte, era preciso possuir uma série de atributos 

morais e intelectuais. Inicialmente, era necessário ter passado pelos 

bancos acadêmicos, ou seja, ser um médico, pois somente este 

personagem deveria ocupar o papel central no exercício da cura. O Dr. 

Dirceu de Lacerda, em uma palestra popular, que procurava exaltar a 

importância da higiene e mais precisamente do banho como fator 

curativo, defendia desta maneira a soberania do médico: 

Si o medico prescrever um banho, procurem 
fazer bem como o medico disse. 

Si voceis chamaram um medico é porque elle 
sabe o que voceis não sabem. 

O banho é remédio, que só o médico pode 
indicar, com o seu grau de temperatura, duração, etc., 
etc. O dono do doente deve somente ouvir com 
attenção a ordem do medico, afim de podel-a executar 
com efftciencia.72 

A base de todo o saber que tornava o médico uma personagem 

cujas palavras deveriam ser acatadas, incondicionalmente, repousava na 

ciência e nos ensinamentos científicos, que deveriam ser incorporados 

por ele com toda a dedicação, para que fosse obedecido por seu 

paciente. O Dr. França, em 1932, em sua primeira aula, ressaltava 

justamente estes atributos : "O medico pratico não é só o que sabe fazer, 

mas somente o que sabe fazer e sabe o que esta fazendo. É o artista 

habilidoso que madrugou nos livros e que tem o raciocínio solerte, a 

72 LACERDA, Dirceu. Uso extemo da agua. Revista Medica do PR, Curitiba, v. 
7, n.2, p.99-100, fev.1938. 
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lógica percudente, os sentidos agussadissimos, e que sabe ver e prever, 

acudir e compor, mandar e ser obedecido"73. 

Dedicando-se ao estudo da medicina, o médico deveria estar 

pronto para forjar suas convicções de modo que estas permanecessem 

inabaláveis, numa "confiança serena e inflexivel"74 aos ensinamenios da 

medicina, ao ponto de serem indiferentes os julgamentos dos 

"incompetentes e dos leigos"75, que resumiam a ciência da cura "em por 

drogas que se não conhece em corpos que se conhece menos"76. 

Juntamente com a "competencia cientifica"77 e iluminado pelos 

"clarões da ciência"78, o médico ideal deveria possuir outros atributos que 

o dignificassem a tal ofício: "moralidade absoluta, o sentimento fraterno 

da vida, o respeito ao sofrimento alheio, a atenção dispensada a quem 

procura um lenitivo para os seus males, são condições essenciais ao 

medico que se apraz no exato cumprimento de seu dever"79. O mesmo 

afirmava o orador da turma de 32 que, além de enumerar as qualidades 

73 FRANÇA, p.355. 

7" GOMES,D S., p.309. 

75 Ibid. 

76 Ibid. 

77 AMARAL, Vitor. Discurso pronunciado na solenidade da colação de grao dos 
novos medicos realisada a 22 de dezembro no Theatro Guaira. Revista Medica 
do PR, Curitiba, v. 5 , n. 6 , p.12, jan. 1935. 

78 Ibid. 

79 GOMES, D.S., p. 309 
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necessárias ao médico, alertava para a conseqüência daquele que não 

as possuísse: "sem o que poderá ele ser um apaixonado cultor da ciencia 

medica ou um vulgar distribuidor de xaropes e pomadas, mas nunca o 

verdadeiro medico no significado estrito do vocábulo"80. 

Moralidade, fraternidade, atenção aos que sofrem, somados a 

"bondade", "educação", "sabedoria" e "amor"81, constituíam o universo da 

personalidade do médico ideal, descrito freqüentemente como o indivíduo 

que teria a "sublime missão de consolar sempre, aliviar muitas vezes e 

curar grande número de vezes"82. Seu ofício era também definido como 

"verdadeiro sacerdocio" ou "apostolado"83 ; isso sem levar em conta as 

inúmeras vezes em que os médicos mais nacionalistas exortavam seus 

colegas para a "redenção" da pátria através de suas práticas. Toda essa 

carga de definições apontava muito mais para uma personalidade 

religiosa do que para os adjetivos formadores do caráter "técnico" e 

"racionalista" de um homem voltado para o estuda da ciência. 

Jorge Crespo, em seu livro "A história do corpo"84, relata 

como em Portugal , no século XIX, as doenças eram encaradas pelo 

prisma dos conceitos herdados do cristianismo, que as definia como 

80 Ibid. 

81 MIGUEL Couto. Revista Medica do PR,Curitiba, v. 3 , n. 8 , p. 258, jul.1934. 

82 AMARAL, p. 12. 

83 Ibid. 

84 CRESPO, Jorge A história do corpo. Lisboa : Difel, 1990 
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castigo cuja cura traduzia a própria redenção. A terapêutica aplicada às 

várias doenças revelava um "ato de fé", onde os padres desempenhavam 

papel decisivo junto a médicos e pacientes 

No entanto, a origem mágico-religiosa da medicina era muito 

anterior a este fato. Moacyr Scliar85 descreve como os diversos povos da 

antigüidade concebiam suas práticas de cura conjugadas aos 

conhecimentos místicos, e de que maneira essas concepções começaram 

a ser modificadas com Hipócrates (que defendia a causa natural das 

doenças); e mais decididamente, com Louis Pasteur e sua teoria 

microbiana, na segunda metade do século XIX. 

Apesar de toda a transformação sofrida pela medicina desde o 

século XVIII, com a procura cada vez maior do embasamento científico e 

a feroz perseguição daqueles agentes de cura que não se enquadrassem 

nesses preceitos (como os curandeiros, cujas concepções partilhavam 

das mesmas raízes mágico-religiosas da medicina antiga ), a medicina 

moderna, em Curitiba, ainda se encontrava, mesmo que implicitamente, 

carregada de muitas nuances religiosas. 

Ao exercer seu "sacerdócio", o médico representava o papel de 

padre, daquele mesmo padre que se encontrava na cabeceira dos 

doentes, a consolá-los e convencê-los da fatalidade das doenças. Do 

85 SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social; a tragetória da saúde pública. Porto 
Alegre : L&PM, 1987. 

. Cenas médicas; pequena introdução à história da medicina. Porto 
Alegre : Ed. da Universidade - UFRGS, 1987 
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mesmo modo, o médico também era o conselheiro, "desvendando os 

segredos mais íntimos dos lares e acompanhando de perto a calamidade 

do destino humano, o mais das vezes sem a preocupação das 

recompensas (...)"86. Estando acima destas "calamidades", era 

comparado ao próprio Cristo, a exemplo da matéria publicada na Revista 

Médica do Paraná em 1943, que relatava "A Pascoa dos Medicos". A 

matéria vinha antecedida pela ilustração do quadro de Gabriel Max, 

intitulado "Cristo como medico", mostrando Jesus Cristo ao lado de uma 

jovem enferma. 

Tentando aproximar-se da figura religiosa muito freqüente junto 

aos enfermos, o médico traduzia este adjetivo místico não só na 

representação de seu ofício, como em sua própria prática. Segundo a 

análise de Roy Porter57, a linguagem médica nunca retirou de si, 

totalmente, os traços mágico-religiosos herdados. Assim como o 

curandeiro ou a bruxa poderiam provocar a doença através de maldições, 

o médico poderia curar através da elaboração verbal de um diagnóstico 

seguro. 

A linguagem exerce, na verdade, um grande papel no 

relacionamento médico-paciente, pois é através dela que o doente pode 

86 CONFRATERNIZAÇÃO dos medicos. Revista Medica do PR, Curitiba, v.4 , n. 
10 , set. 1935. 

8 ' PORTER, Roy. "Expressando sua enfermidade": a Linguagem da doença na 
Inglaterra Georgiana. In: BURKE, Peter; PORTER, Roy. (org). Linguagem, 
indivíduo e sociedade. São Paulo : Ed. da UNESP, 1993.p.365-394. 
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prestar suas queixas, e o médico dar seu parecer, por meio da 

enunciação do diagnóstico, prognóstico e, finalmente, da terapéutica. O 

ato de ouvir e falar precede a medicina moderna, é anterior à "soberania 

do olhar" abordada por Foucault, mas não sucumbe a ela Ao contrário, 

vai adaptar-se ao fortalecimento da ciência, construindo um jargão 

médico que dará ainda mais poder ao profissional que dele se utiliza. 

O diálogo entre médico e paciente estabelece uma ponte entre 

o indivíduo que sofre e aquele que é capaz de oferecer a cura. Dentro da 

fala médica, podemos acompanhar o esforço da categoria em explicitar a 

intenção "humanitária" do médico que, semelhante ao sacerdote, escuta a 

"confissão" do paciente: "Si não fosse o humanismo, o medico esqueceria 

o doente para só cuidar da molestia, não ouviria a queixa do sofrimento 

que implora sedativo e desprezaria o agonisante que suplica ainda um 

ultimo lenitivo"86. 

Seguramente, a expressão verbal do doente e a resposta do 

médico envolvem muito mais do que "caridade" Há toda uma carga de 

representações que perpassa o ambiente da consulta, seja de modo a 

reforçar as concepções médicas de saúde e doença ou utilizar a palavra 

como remédio É difícil, apenas através das fontes médicas, estabelecer 

com segurança este mundo de representações, assim como é difícil 

afirmar se realmente as palavras do doente teriam maior importância ao 

88 ALENCAR, João Vieira de. Oração do Paraninfo. Revista Medica do PR, 
Curitiba, V.9, n. 2 e 3, mar /abr., p.63. 1940. 
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médico do que a visualização da doença no corpo daquele. Contudo, 

utilizando estas mesmas fontes, podemos perceber a relevância de 

alguns elementos que fazem parte do cotidiano de médico e paciente, no 

momento da consulta, especialmente no que se refere às representações 

do clínico. Um deles estaria impregnado por várias mensagens, diríamos 

até pelo próprio ambiente do consultório, algo que dificilmente escaparia 

de ser visto tanto por olhos médicos quanto por leigos. 

Assim, voltemos um pouco nossa atenção para um dia do ano 

de 1937. Poderia ser outro dia, em outra cidade, em outro hospital. 

Porém, nesse dia 12 de dezembro de 1937, no Ambulatório de Clínica 

Médica da Santa Casa de Misericórdia, apresenta-se um rapaz 

procedente de Paranaguá para ser atendido pelo Dr. Dirceu de Lacerda. 

Ele próprio nos conta: 

Não eram muitos os motivos que o traziam 
aquela instituição de caridade, em busca de socorro 
medico. No seu modo simples de se expressar; 
referia que a sua doença era apenas um °inchaço", 
que tinha nos membros inferiores, principalmente nos 
pés. Sentia, também, depois de longa 
marcha, um pouco de fadiga. 

Vinha, então, pedir uma bôa pomada que o 
livrasse de tal incomodo. 

Numa ligeira ausculta do aparelho circulatorio, 
verificamos que o caso clinico daquele doente, não se 
resolveria com pomada. 

Havia, claro, no foco aórtico, um sopro diastólico. 
Convencemos, então, o paciente de que a sua 

doença exigia alguns dias de repouso numa das 
enfermarias do hospital.89 

89 LACERDA, Dirceu de Uma forma grave de insuficiencia cardiaca. Revista 
Medica do PR, Curitiba, v. 7, n. 11, nov., p.503-10. 1938 
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Nesta primeira visita do enfermo ao médico, o primeiro 

expressa o que sente e identifica sua própria doença, pedindo "uma bôa 

pomada"que solucionasse o problema. Além de ter sua própria concepção 

acerca da doença que sofria, o paciente também tinha a solução para ela, 

traduzida no medicamento que julgava ser responsável pelo alívio de 

suas dores. 

Ao examinar o paciente, ou melhor, uma determinada "parte" 

dele — o aparelho circulatório — o médico verifica que o medicamento 

pedido pelo doente não condizia com o distúrbio por ele diagnosticado, 

pois "havia, claro, no foco aórtico, um sopro diastólico", como definia o 

jargão médico. 

O paciente retorna no dia seguinte, quando é internado em um 

dos leitos da enfermaria, sob responsabilidade do Dr Dirceu de Lacerda 

que pode, então, proceder um exame mais detalhado: 

O exame do paciente, que passamos a relatar, 
foi o seguinte: 

M.S., com 24 anos de idade, solteiro, natural 
deste estado, cor morena, operário, residente em 
Paranaguá. Estatura mediana, panículo adiposo 
regularmente desenvolvido. 

Mucosas visiveis descoradas. 
Dentes cariados e com falhas nas arcadas 

superior e inferior. Palidez. 
Cadeia ganglionar palpável na região inguinal, 

epitrochleana, submaxiiare cervical. Record presente. 
No interrogatório, para o lado dos antecedentes 

morbidos hereditários, nada revelou de preciso, que 
orientasse a etiología do diagnostico. Pais mortos de 
causa ignorada, deixando na descendencia somente o 
nosso doente. 

Na historia dos antecedentes morbidos pessoais, 
disse ter tido os exantemas próprios da infância, 
negando outras molestias. 

O exame do aparelho circulatorio revelou um 
sopro diastolico, intenso, no foco aórtico, com o 
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máximo de audibilidade na parte interna do 3o espaço 
inter-costal esquerdo, sobre o bordo do sternum e com 
propagação para o apendice xifóide. 

Pulso saltante, depressive!, com 74 pulsações 
por minuto. 

Função renal boa. 
Constipação periódica. 
Os demais orgãos nada revelaram de anormal. 
No exame dos membros inferiores notamos 

edemas, nas regiões maleolar e pré-tibial. 
No primeiro dia de internamento, além do 

repouso, regimen acloretado e láctico, receitamos a 
seguinte medicação: 

Uso externo: 
Biodeto de mercúrio 0.12 
lodeto de potássio 15.2 
Ex. decondurango 20.0 
Xarope de casca 50.0 
Vinho de quina q.s 300.0 
Uma colher após as refeições. 
Foi feita uma injeção de bismuto, enquanto se 

aguardava o dia seguinte para a soro-reação de 
Wasserman90. 

No segundo dia de observação, ainda no ambiente hospitalar, o 

paciente foi submetido a um exame que permitia ao clinico um 

diagnóstico mais preciso. Alguns elementos de todo o contexto médico 

que analisamos anteriormente podem ser vistos aqui, agora colocados em 

prática. 

Embora na maior parte dos casos o discurso médico 

concebesse o organismo como um todo indivisível, observamos uma 

clara tendência para se "esquartejar" o corpo, colocando a atenção e o 

olhar em um "aparelho" ou órgão de cada vez, numa tentativa de localizar 

qual deles estaria "defeituoso" ou anormal. A busca da doença no corpo, 

90 Ibd 
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muito mais do que o indivíduo doente, é ainda mais palpável quando este 

se reduz às iniciais do nome, idade, estado civil, cor e profissão. 

Além das condições vitais do paciente no momento da 

consulta, também são dados importantes da anamnese os antecedentes 

mórbidos hereditários, isto é, as condições de saúde dos geradores do 

indivíduo doente, assim como os antecedentes mórbidos pessoais onde 

se buscava, na história do paciente, outras doenças que pudessem estar 

relacionadas com a que fora diagnosticada. Estas duas informações eram 

importantes para se saber se o paciente era portador de sífilis ou 

tuberculose, sendo a primeira confirmada ou não pelo teste de soro-

reação de Wassermann, pedido habitualmente pelos médicos 

Após feito o diagnóstico, que era a conclusão do médico sobre 

a doença em questão, era receitado o medicamento, que, neste caso, 

consistia em uma fórmula a ser manipulada pelo farmacêutico. Embora os 

medicamentos industrializados já fossem largamente utilizados, como 

atestam outros relatos de caso presentes na Revista Medica do PR, ainda 

eram receitadas fórmulas, muitas vezes conjugadas com medicamentos 

industrializados; como neste caso, a injeção de bismuto. 

No terceiro dia, pela manhã, o Dr. Dirceu de Lacerda 

surpreende-se ao ver seu paciente em pior estado, revelado por um novo 

exame. Foi medicado novamente, melhorando em seguida. Mas no 

Anamnésia: informação acerca do princípio e evolução duma doença até a 
primeira observação do médico (Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa) 
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mesmo dia, às 15 horas, o doutor fora chamado bruscamente, pois o 

doente se encontrava em estado grave. Foi ministrada a medicação de 

emergência que acabaria de revelar resultados surpreendentes. O Dr. 

Lacerda diria: "a digitalina não desmentiria a sua fama de remédio 

heróico". A melhora, porém, fora apenas aparente pois, no dia seguinte, 

ainda de madrugada, o doente falecia: o organismo não havia respondido 

"ao apelo do medicamento". 

Após este relato de caso, o Dr. Dirceu de Lacerda prossegue 

em sua análise sobre as cardiopatias e o que a Higiene fazia para 

preveni-las e combatê-las, fosse defendendo a prática de esportes e o 

regime alimentar ou condenando a sífilis e o álcool como principais 

causas da doença. 

Neste episódio da vida de um médico e vida e morte de um 

homem doente, temos o medicamento como um agente merecedor de, no 

mínimo, duas leituras específicas que denotam sua presença não só 

física como simbólica, em universos de representações diferenciados. 

Apesar do remédio ter estado presente no cenário de cura, seja 

na forma de amuletos, benzeduras, regimes ou medicamentos 

propriamente ditos, será na forma destes últimos que a medicina moderna 

encontrará o meio responsável por devolver a saúde aos doentes. Roy 

Porter, quando faz sua análise sobre a linguagem e a doença, verifica 

que a medicina tinha sua terapêutica voltada mais para a recomendação 

de dietas e exercícios. Após os séculos XVIII e XIX, o médico passa a 
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procurar cada vez mais a cura das doenças através dos medicamentos, 

ou, como define um dos personagens da Inglaterra do período geórgico, 

citado por Porter: "toda a habilidade [ do médico] está embrulhada na 

receita".91 

Com a crescente descoberta de novos fármacos e o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica, verificou-se com muito maior 

freqüência a utilização destes, revelada não só na quantidade de relatos 

médicos que utilizavam os medicamentos como terapêutica, mas também 

pelo entusiasmo revelado pelos médicos com respeito á ação e á eficácia 

dos medicamentos, quando comparados á outras formas de terapêutica. 

Um dos exemplos desse entusiasmo encontra-se na descrição 

do tratamento de varizes, por um médico da Beneficência Portuguesa, em 

São Paulo. Anteriormente ao "evolver das coisas e com a sadia 

experiência realizada durante a guerra"92, os médicos apenas poderiam 

aconselhar a quem sofria deste mal a cirurgia ou o uso de meias elásticas 

pelo resto da vida. Com a descoberta do tratamento esclerosante das 

varizes através de injeções de um medicamento denominado Luargol, a 

terapêutica tornou-se fácil e inofensiva 

91 MANDEVILLE. A treatise of the hypochondriack and hysterick diseases. 
Hildesheim : George Olms Verlag, 1981. p.203 apud PORTER, p.371. 

Substância química utilizada como medicamento (Novo dicionário Aurélio da 
língua portuguesa) 

92 BALLESTE, Arnaldo. Varizes; contribuição ao seu moderno estudo clinico e 
therapeutico pelo emprego de methodos esclerosantes. Revista Brasileira de 
Medicina e Pharmacia, São Paulo, v. 7, n. 3, p.141, jul./ago. 1931. 
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Extrapolando o nivel biomédico da ação do medicamento, ou 

seja, indo além da eficácia bioquímica do mesmo, nos deparamos com a 

eficácia simbólica nele contida. Num momento em que a doença era 

representada como um "ataque" externo, como algo vindo do exterior e 

que não pertencia ao indivíduo, não é surpreendente que se espere a 

recuperação da saúde por um elemento também externo, como analisa 

Laplantine93. A cura, deste modo, é representada pelo medicamento que 

encerra em si a saúde, ou melhor, a promessa de saúde. 

Assim como concebeu a teoria exógena das doenças, o 

discurso médico veio reforçar o poder curativo deste agente externo, que 

é o medicamento. Fazendo um paralelo com o ritual da missa, Fernando 

Lefévre94 analisa como o medicamento, assim como a hóstia, passa por 

uma "consagração" realizada também por um sacerdote, ou seja, pelo 

agente legitimamente qualificado para a realização do ritual Deste modo, 

no momento "mágico" da consulta, o médico "consagra "o medicamento: 

aquele que será adequado para a doença escolhida como "verdadeira", 

dentre as mais variadas possíveis. 

Como a hóstia, o medicamento é uma representação a ser 

incorporada no momento de sua ingestão. Porém, este é o que Lefévre 

define como um símbolo potencialmente eficaz95, pois a recuperação da 

93 LAPLANTINE, p.70. 

94 LEFÉVRE, Fernando. O medicamento como mercadoria simbólica. São 
Paulo: Cortez, 1991. 

95 Ibid. 
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saúde por meio deste símbolo é um fato atestável empíricamente. Sua 

eficiência revela-se na possibilidade de realização quase imediata de um 

desejo. 

O desejo de cura ou de alívio dos sintomas está presente não 

só no paciente como também no médico pois, em última análise, sua 

credibilidade depende de seu sucesso. O medicamento, para esse 

profissional, passa a ter a promessa de saúde ou de vitória sobre as 

doenças; passa a fazer parte do "arsenal" bélico contra o inimigo e, por 

vezes, age de forma quase "milagrosa". Neste sentido, o Professor João 

Cândido Ferreira descreve a importância de um determinado 

medicamento (a histamina) no contexto de cura: 

Se a dor não é a razão única da medicina é o 
grande inimigo do clinico que contra ella movimenta 
poderoso arsenal therapeutico. 

Onde explode a dor que tortura e ameaça a 
existencia, ahi surge o medico para lhe dar combate. 
São dois adversarios irreconciliaveis que vivem em 
luctas sem tréguas. E quando o clinico adquire mais 
uma arma contra ella, é como se conquistasse mais 
um aliado contra o inimigo de todos os tempos.(...) 

No momento em que traçamos estas linhas 
apressadas está tilintando o telephone com insistencia. 
Vamos attendel-o e uma voz impaciente e tremula nos 
diz: Doutor, venha sem demora attender a doente F... 
que esta com pontada muito forte no peito.A dor 
começou ontem, mas agora esta intolerável. 

Ahi o inimigo do clinico e do seu repouso, 
enchendo de sombras o ambiente, e provocando 

96 lagrimas e queixumes por onde passa. 

96 FERREIRA, João Candido. Injecções Intradermicas de Histamina contra algias 
e doenças albergicas. Revista Medica do PR, Curitiba, v.6, n.8, p.292, ago. 
1937. 
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O Dr. Ferreira prossegue a exposição, citando casos em que as 

injeções intradérmicas foram utilizadas em diferentes algias (dores), 

causando curas milagrosas, com a dor desaparecendo "como por 

encanto". Com este exemplo, podemos notar a importância dada ao 

medicamento como "arsenal bélico" na terapêutica, descrita como 

verdadeira batalha entre o medicamento e a doença, o primeiro referido 

como quase uma extensão do médico. Importante notar, que esta 

atribuição de sentido ao medicamento, se dá no contexto nacional na 

"Revolução de 30" e no período que antecedeu a Segunda Guerra 

Mundial e durante a mesma, reforçando a representação "bélica" do 

medicamento, adotado pela concepção exógena da doença. 

O mesmo professor de clínica médica descreve a ação da glico-

insulina em casos de insuficiência cardíaca: "E graças a efficacia dessa 

nova medicação contra um dos estados morbidos mais freqüentes, mais 

rebeldes e mais impressionantes, conseguiu o nosso doente triumphar e 

estar ainda gosando, venturoso das delicias de um lar tranquillo e feliz"97. 

O clinico descreve o caso, onde o paciente, "apesar dos cuidados 

higiénicos e dieteticos descambou para uma insuficiencia cardíaca bem 

caracterizada"98. Apesar de prescrito todo o arsenal terapêutico indicado 

para o caso, o doente piorava a cada dia, até que o clínico decidiu 

. A glyco-insulina contra a insuficiencia cardiaca. Revista Medica do 
PR , Curitiba, v. 6 , n. 5 , abr., p.137.1937. 

98 Ibid., p. 138. 
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prescrever a glico-insulina, obtendo ótimos resultados. Por três vezes o 

paciente sofreu recaídas e, nas mesmas ocasiões, foi utilizado o 

medicamento anterior, obtendo, por fim, o resultado satisfatório descrito 

no início do relato. O Dr. Ferreira conclui: "Não se pode exigir mais de 

uma medicação para se a considerar heróica, decisiva, quasi 

milagrosa"99. A "batalha" havia sido ganha pelo medicamento, 

considerado, então como heróico; mais ainda, quase milagroso. 

A importância dos medicamentos na cena médica não se limita 

àqueles cuja eficácia fora comprovada bioquímicamente Afirmando a 

função simbólica dos medicamentos, os placebos são também utilizados 

pelos médicos no cenário da consulta Segundo Amilcar Gigante100, a 

palavra placebo significa "agradar", e é usada para designar a substância 

que não contém elementos químicos comprovadamente eficazes na cura, 

mas é capaz de agir para agradar, inspirar confiança, sugestionar o 

doente neste sentido. 

Inspirar confiança é, de fato, uma das principais funções do 

placebo. Lefévre101 afirma que, como o medicamento pode ser um 

símbolo em si mesmo, isto é, pode representar um agente quimioterápico, 

o placebo em relação a ele é nada, pois não tem qualquer efeito químico. 

Se o placebo é nada e funciona como medicamento, simbolicamente está 

99 Ibid., p. 139. 

100 GIGANTE, p.24-32. 

101 LEFÉVRE, p.79. 
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representando o próprio medicamento. Além deste sentido, o placebo, 

para o médico, é a representação da própria relação terapêutica, onde 

este profissional deve manter, em relação ao paciente, poder enquanto 

agente legítimo de cura. Já que o medicamento representa a saúde e a 

cura, o placebo garante ao médico a certeza de manter seu poder em 

situações duvidosas. 

Embora casos relatados de uso de placebo não tenham sido 

encontrados na Revista Médica do Paraná, sabe-se, por um artigo 

publicado na Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, que o assunto 

era debatido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia. O Dr. Cristiano Fraga 

comenta em seu texto "Psychotherapia das verrugas", como fazia o 

tratamento deste mal através da "auto-sugestão", como ele mesmo 

denominava: "O tratamento nunca deixa de apresentar completo êxito: a 

ponto de deixar o paciente convencido que vai sarar"102. 

Um dos primeiros casos do Dr. Fraga foi o de uma menina, 

residente longe de qualquer recurso farmacêutico, que possuía um 

grande número de verrugas e desejava um remédio que a curasse. 

Diante deste quadro, o médico lhe afirmou que o único remédio para 

verrugas era a benzedura, ao que a paciente recorreu a um "rezador", 

ficando isenta de seu problema. Mais outra paciente lhe procurara, 

recebendo os mesmos conselhos e obtendo, também, a cura. 

102 FRAGA, Christiano. Psychotherapia das verrugas. Revista Brasileira de 
Medicina e Pharmacia,v. 7, ri. 2, p.163, abr./jun. 1944. 
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Após os dois primeiros sucessos, o Dr. Fraga decidiu evitar a 

recomendação de benzeduras. Passado certo tempo, uma senhora lhe 

pediu um tratamento para verrugas, mas disse-lhe ser insuportável a idéia 

de recorrer a um curandeiro, indagando ao médico se isso era 

absolutamente indispensável. O próprio Dr. Fraga relata seu 

procedimento: 

Tive de persuadil-a de que a cura das verrugas 
era facílima, por diversos tratamentos clínicos e 
cirúrgicos, e que eu mesmo dispunha de um preparado 
de minha fórmula, de resultados seguros e rápidos. 
Dentro de tnnta dias as suas verrugas haviam de 
desaparecer, com algumas vezes que usasse o 
preparado. (...) 

Um pharmaceutico a quem puz ao corrente do 
facto, fomeceu-lhe por minha indicação a seguinte 
fórmula. 

Uso interno • 
Protoxydo de hydrogenio aa 
Hydrolato simples 10 gr 
Tintura de quassia 1gr 
Tres gotas em um cálice de agua, tres vezes ao 

dia. 
Soube tempos depois que esta fórmula °curava" 

diversos outros casos de verrugas.103 

Apesar do placebo ser um bom exemplo da atuação simbólica 

do medicamento no processo de cura, será o seu uso de "forma científica" 

que estará presente de modo mais marcante nas mãos do médico. Um 

exemplo disso é a descoberta da penicilina, que precedeu ao lançamento 

dos derivados de sulfa, causando grande sensação tanto nos meios 

médicos como leigos. O Dr. Artigas assim se referia à inovação: 

103 Ibid., p.139. 
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"(...)lançava-se no mundo, mais um milagre na luta contra o microbio, de 

poder infinitamente superior aos sulfamidicos e completamente destituido 

de toxides"104. Mas, embora reconhecendo a importância do medicamento 

recém-descoberto, o clínico mantém-se céptico diante das notícias, "de 

vez que se não tinha conhecimento de publicação de caráter 

verdadeiramente cientifico, que nos mostrasse a realidade da existencia 

de pesquisas e estudos em torno do poder bactericida (ou bacteriostatico) 

da já celebre PENICILINA"105. 

A importância do atributo de "cientificidade" dado ao 

medicamento pelos médicos foi bastante explorado pela indústria 

farmacéutica através das "propagandas éticas" , ou seja, aquelas 

destinadas à categoria médica. Um dos aspectos desta cientificidade 

encontra-se nas próprias palavras usadas para explicar o medicamento, 

retiradas do vocabulário médico. A maioria das propagandas de 

medicamentos publicadas nas revistas médicas possuía esta linguagem 

como as propagandas dos Remedios Homburg106 (fig. 1) e Eparema107 

(fig. 2) . Notável, também, era a nomenclatura das doenças, diversa da 

utilizada popularmente, o que pressupunha um prévio conhecimento do 

público alvo dessas propagandas. A propaganda Remedios Homburg traz 

104 ARTIGAS, Giocondo Villanova. A penicilina no tratamento das infecções. 
Revista Medica do PR, Curitiba, v. 13 , n. 2 , p.31. 1944. 

105 Ibid. 

106 REMEDIOS HOMBURG. Revista Medica do PR, v.1, n.5, p.200, abr. 1932. 

107 EPAREMA. Revista Medica do PR, v 6, n 8, ago., p.290 1937 
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uma relação dos produto, enquanto que a Eparema, indicada "nas 

disfunções hepato-biliares", hoje é conhecido como um remédio popular, 

"bom para o figado". 

Assim como a linguagem médica explicava o corpo e a doença, 

que o tomava de maneira peculiar e acabava por destituir o paciente do 

processo de adoecer, a propaganda ética também tornava o 

medicamento um elemento "científico" de cura inacessível ao paciente, 

tanto na explicação de suas indicações como na forma em que atuava no 

organismo. O modo de conceber a doença também fica claro quando se 

percebem as indicações dos medicamentos; suas atuações são, de modo 

geral, específicas em cada aparelho ou órgão do corpo humano, 

difundindo a representação do corpo doente fragmentado, praticada 

durante o diagnóstico. 

O medicamento industrializado, enquanto representante 

"científico" da saúde, apresenta-se como um elemento que vem a 

contribuir para o que Lefévre denomina de "resolução tecnológica da 

vida"108, ou seja, a atuação da tecnologia através da ciência e da 

industrialização para a restituição da saúde. Assim, vários medicamentos 

apresentam-se com adjetivos que atestavam sua "cientificidade" ; 

"racional e moderna associação medicamentosa", como o Cálcio 

108 LEFÉVRE, p. 64-65. 
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ColloidaP09 (fig. 3). Era ressaltado , ainda, o progresso tecnológico 

alcançado pelo medicamento industrializado que, devido aos atributos 

científicos, tinha sua eficácia garantida, como no caso do Soluto Pepto-

Sthenico110 (fig. 4). Valorizava-se o medicamento atual, onde o progresso 

é resultado das "grandes descobertas" da medicina, como anuncia o 

Rhodarsan"1 (fig. 5). 

Outra maneira de revelar a mesma idéia era relacionar os 

"antigos" medicamentos utilizados para combater o mal em questão com o 

"novo" lançamento, ressaltando os efeitos colaterais e a ineficiência do 

primeiro em contraposição às virtudes do segundo Este modo de 

apresentação era utilizado no medicamento Uzara112 (fig.6) , para 

tratamento da enterite. 

Com um conteúdo mais popular, mas apresentado em uma 

revista médica, o medicamento Azucrine113 (fig. 7) não só fazia a relação 

entre o medicamento "novo" e o "antigo", como fazia a analogia entre o 

"antigo", o "indesejável" com as práticas populares de cura. Em 

109 CALCIO COLLOIDAL. Revista Brasileira de Medicina e Farmácia, São 
Paulo, v.12, n. 2/3, p. 85, jul./dez. 1936. 

110 SOLUTO PEPTO-STHENICO. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, 
São Paulo, V.7, n.3, jul./ago.,p.161. 1931. 

111 RHODERSAN. Revista Medica do PR, Curitiba, v. 3 , n.9 , p.359, set.1934. 

112 UZARA. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo v.6, n1, 
p.29, jan./mar. 1930. 

113 AZUCRINE. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v.6, 
n.1, p.31, jan./mar. 1930. 
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contrapartida, o medicamento, "novo" e "científico" possuía inúmeras 

qualidades que o tornavam desejável e preferível em relação a seus 

velhos concorrentes. 

Associada à idéia de modernidade, as propagandas éticas 

também apresentavam o medicamento como solução mágica para a 

doença, como, por exemplo, os "resultados surpreendentes" 

apresentados pelo medicamento lodobisman114 (fíg. 8), que prometia a 

cura da tão temida sífilis. 

A representação do medicamento como portador de atributos 

religiosos de cura era feita pela propaganda ética, porém, de maneira 

discreta. Distintamente do que ocorria com as propagandas veiculadas 

junto aos farmacêuticos e consumidores, como analisaremos nos 

próximos capítulos, as propagandas destinadas ao público médico 

ressaltavam mais os adjetivos científicos e tecnológicos do medicamento 

do que propriamente sua função de elemento religioso no cenário da 

cura. Isto é, provavelmente, um indicio de que a indústria farmacêutica 

não representava o médico como sacerdote, preferindo muito mais 

ressaltar seu papel científico de curador, por extensão ao papel do 

medicamento. Porém, é interessante a propaganda do medicamento 

Hansen/'/115 (fíg.9) , um dos poucos exemplos de vinculação de 

114 IODOBISMAN/ TROPHOLIPAN. Revista Medica do PR, Curitiba, v. 4 , n 12, 
p.493 , dez. 1935. 

115 HANSENIL. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v.6, 
n.1, p.28, jan./mar., 1930. 
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medicamentos com a cura "milagrosa" em revistas especializadas, 

associando o "milagre" realizado por Cristo e a atuação do medicamento 

como auxiliar dos médicos no combate à lepra. 

Como legítimo representante da ciência médica, cabia ao 

médico avaliar o teor da eficácia do medicamento, que obviamente 

deveria estar enquadrado nos parâmetros defendidos por seu saber. Era 

desta forma que alguns laboratórios utilizavam os "atestados médicos" 

para coroar seus produtos da cientificidade e, portanto, legitimidade que 

os habilitariam a serem usados. Isto era feito através de atestados onde 

um médico assinava abaixo de uma declaração sobre a confiabilidade do 

produto, como se utilizava freqüentemente no início do século e que aqui 

está exemplificado no Leite de Magnesia116 (fíg. 10), da Granado. Em 

outras versões, várias clínicas de diferentes locais atestavam a eficácia 

do medicamento, como no Protinjectol117 (fíg. 11), ou indiretamente, como 

na propaganda da Rinoleina118 (fíg 12). Todas, no entanto, buscavam a 

figura do médico como maneira de reforçar os principais atributos 

necessários para que o medicamento fosse aceito pela categoria. 

116 LEITE DE MAGNESIA. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São 
Paulo, v.6, n.1, jan./mar., p.29. 1930. 

11 ' PROTINJECTOL. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, 
v. 6, n. 1, jan/mar., p. 29. 1930. 

118 RINOLEINA. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v. 6, 
n. 1, jan. / mar., p. 29.1930. 
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No entanto, existem, na propaganda farmacêutica, elementos 

que fogem do controle médico e vêm aproximar o doente e o 

medicamento de forma mais direta. Freqüentemente .utilizada pela 

propaganda popular, a transcrição da posologia' do medicamento numa 

propaganda ética revela a gradativa alienação do médico em relação aos 

seus instrumentos de trabalho. Lefévre119 relata como o médico vai 

abandonando aos poucos sua atividade de formulador do medicamento 

para prescritor do mesmo. Como formulador, o clínico detinha o saber 

sobre a fórmula e a posologia do medicamento que iria indicar; com o 

crescimento da indústria farmacêutica, o saber sobre o medicamento se 

restringia ao nome do mesmo, sendo a fórmula e as doses fornecidas 

pelo fabricante do mesmo; como percebemos nas propagandas 

apresentadas. 

Na propaganda do medicamento lodotropina120 (fig. 13), 

juntamente com a posologia que sugere as doses a serem ministradas, 

há a menção da indicação do médico quanto a maneira de utilizar-se do 

medicamento. A ressalva "de acordo com a indicação do medico" tentava 

vincular este sujeito ao consumo do medicamento, uma vez que a 

propaganda ética destinava-se a informar e agradar a classe médica. A 

Indicação das doses em que devem ser aplicados os medicamentos. (Novo 
dicionário Aurélio da língua portuguesa) 

119 LEFÉVRE, p.64-65. 

120 IODOTROPINA. Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, v. 6, n. 1, 
jan./mar., p.31.1930. 
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exposição da fórmula, da indicação e posologia do medicamento, através 

da propaganda, revela o conteúdo da bula que o acompanha e fornece, 

nas palavras de Fernando Lefévre121, "um discurso público" da 

terapêutica, que de certa maneira mostrava-se ambíguo, já que era 

escrito em linguagem médica mas destinado também ao consumidor 

leigo. A bula era, portanto, uma forma de "socialização" deste discurso, 

que acabava por retirar parte do poder simbólico do médico para transferi-

lo diretamente ao medicamento. 

Tendo o poder da prescrição enfraquecido pela propaganda 

farmacêutica, o médico via com desconfiança a aproximação direta entre 

paciente e medicamento, através da automedicação. Numa critica à 

propaganda popular, alguns médicos se manifestaram contrários à 

divulgação de medicamentos junto ao público leigo. O Dr. Glauco 

Bandeira, em um artigo publicado na Revista Medica do PR, esclarecia 

que os laboratórios teriam a missão de "contribuir diretamente para o 

arsenal do médico"122, sendo que qualquer atitude junto aos doentes 

"além de grave deselagancia seria censurável pelo designio do comercio, 

como pela exorbitancia do mister"123. 

121 LEFÉVRE. p.83. 

122 BANDEIRA, Glauco. Propaganda popular. Revista Medica do PR, v. 9, n. 9, 
p.230. 1940. 

123 Ibid. 
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O Dr. Bandeira continuava, afirmando que os enfermos, sempre 

em busca do alivio e da cura, apelam para os recursos ao alcance de 

suas mãos "embora, nem sempre, com discernimento — eis o ponto 

culminante do problema"124 

O paciente, além de ignorante, sob o ponto de vista do médico, 

com relação ao funcionamento de seu próprio corpo e da doença que 

nele se manifesta, estava incapacitado de buscar sua própria cura. Ao 

médico cabia não só explicar a doença como restituir a saúde ao doente, 

este incapaz de distinguir "racionalmente" qual o medicamento que lhe 

caberia, tanto por não possuir o saber médico, como por se deixar levar 

pelo que os médicos denominavam de "panaceas": 

Ao consumidor não interessa e não se destaca 
a frisante, quão chistosa, lista dos males a que é 
apropriado o remedio, pelo contrario, alegra o poder 
corrigir simultaneamente as perturbações respiratorias, 
gastricas, intestinais, articulares, urinarias, etc. Para 
certos males milagrosamente vem o efeito esperado 
pela cura psicoterapica de uma bula bem ordenada e 
apropriada a diversas leituras ao método Core, ou por 
se tratar de acidente exporadico como as comuns 

125 alterações acarretadas por uma fugaz aerogastria. 

Sem considerar as experiências pessoais do paciente com 

relação ao processo de cura, o médico só encontrava explicação para os 

"eventuais sucessos" da automedicação ( ou auto-cura, como 

contraditoriamente denominava a categoria) pela ação psicológica das 

124 Ibid., p. 231 

125 Ibid., p.231-232. 
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bulas ou por meros acidentes. Assim como a doença tinha uma 

explicação científica, sua contraparte, a saúde, só poderia vir de um 

produto da ciência, empregado por seu detentor legítimo — o médico — 

único agente merecedor das informações fornecidas pela indústria 

farmacêutica. Neste sentido, a propaganda farmacêutica deveria se 

restringir à categoria médica, como defende o Dr Bandeira: "Toda a 

propaganda de produtos farmacêuticos deve ser feita exclusivamente 

junto aos medicos que, adestrados por estudos especializados, são os 

únicos capazes de uma prescrição justa, prestigiando o remedio e o 

produto cientifico". 

A preocupação quanto ao controle da propaganda farmacêutica 

denotava o real interesse do doente em ter acesso ao medicamento e às 

informações prestadas através de sua propaganda. Juntamente com a 

indústria farmacêutica, o farmacêutico teria importante papel na 

transmissão, ao doente, das representações produzidas através do 

medicamento industrializado. 

Da mesma maneira, o medicamento seria um importante 

"sujeito" na vida de farmacêuticos e doentes, uma vez que alteraria 

profundamente o papel destes durante o processo terapêutico. Será este 

o contexto abordado pelos próximos capítulos 
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" s t a n d a r d i z a c â o " 
d a Commir-sào d e 
Hyr¡ i ' - r .o d a L i g a 

DOSES: 
IC c¡/ IS V-Ogi 7i 
!IO<r X VI d oi 90 
l'I 0 X !.<ll V) 
IV :. •: .. xx 

'-.Ul J.I WUH1W. 

c m b a l l a c e n s : 
Coixa I i ¡ a* tc.í.i Ú JUÏ. Caixa-tvna clirw a: U'':r:;.>>v. -re' V r-w. TJÎ. i;!:; Inr i::.' i." ¡ • C<i:»u ».-ne comj !--*n : •• : : t-.. i !'¡ V* 

Revista Medica do PR, Curitiba, v. 3, n. 9, p. 359, set. 1934. 
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Otrtrora : 1.° Desintoxicação com laxativos (oleo de ricino, 
caiomeiano, etc.), que, em casos graves , com sym 
ptomatologia de collapso, até aggravava o estado 

2.® Prescripção de tar.natos, com consecutivas pri-
s õ e s de ventre ou propinaçáo de agentes 
absorventes de venenos (bolus alba etc," 
que em dóses altas, agg lomerados em 
bolos duros, excitavam o intestino 
e secundariamente o peritoneo 
ou então tratamento opiáceo, y w 
com prisão de ventre e 
mascaramento do qua-
dro morbido, daãa a S ^ ^ S 
acção narcótica ^ ^ 
e ana lgés i ca 
do opio. 

®< 

í S > 

a : 
# 

A g o r a : S ó 
com dóses de 

" U Z A R A " , que 
reforça a acção natu-
do organismo de ex-

pulsar o conteúdo intestinal 
nocivo, o que s e dá na diar-

rhéa . " U Z A R A " áge de maneira 
raccional e evita as constipações 

conseqüentes. 

Amostras e literatura são enviadas, quando 
r y - ^ ^ V 1 * p e d i d a s , pela 

< V > < IZâRA G. m. b. H., Melsungen ouieonbi) 
/ ou pelo único concessionário para o Brazil : 

W . R A E D L E R , Rio île Janeiro, Caixa Postai 3 0 9 5 

Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v. 6, 

n. 1, p. 29, jan./mar. 1930. 



90 

e r a m o s 

i n î r a g a v e i s 

l o m b r i g u e i r o s ! 

sem cheiro, sem gosto, 
s e m R o u s e o s e s e m p e r i g o 

e ' u r n a d e l i c i a c o m f e c t e r 

a 

pods ser desdo em qualquer 

Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v.6, 
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JADOS SURPREENDENTES NO TRATAMENTO DA 

;ACAO DOS DEBILITADOS E DOS CONVALECER 
IH.Ml. • :,•••.IM.W I... .>:• -M. M i lMm/ .M . .H i^ l 

LITERATURA t AMOSTRAS Á DISPOSIÇÃO o* CLASSE MEWCA| 

PIO, MIRANDA \ C IA . LTDA 
RUA 5 . P E D R 0 6 2 - C P O S T A L 2 5 2 3 

RIO 

Em CURITI3A pedidas de amostrss A l b i n o ttücflner 
R U A J ' J S É L O U R E f O , 4 . 2 

Revista Medica do Paraná, Curitiba, v 4, n. 12, p. 493. dez. 

1935. 
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FIGURA 9 

HANSENYL 

A s s i m fa lou Christo ante o 
l u m u l o de Lazaro . E sò o poder 
d i v i n o p o d i a real izar aquc l l e 
mi lagre . 

A medic ina , na s u a a l ta 
m i s s ã o de defender a h u m a n i -
dade . n u m a luta que j á d u r a 
séculos , p rocura debe l lar a ter-
rível doença que é a L e p r a . E r> 
HANSENYL Granado veio o f f e -
recer aos doentes e aos c l ín icos 
unia e f f i c iente a n n a de com-
bate. 

O emprego dos esteres ethy-
lieos dos á c i d o s g raxos do oleo 
de c h a u l m o o g r a tchaulmoogra to 

de ethylio» const i tue o niethodo 
de escolha no tratamento da lepra . 

Provada porém, a ident idade do oleo 
de snpucainha iCorpotroche bmsiiiensis 

F.ndl.i com o de chnulmoogra . pelos t r a b a l h o s 
exhaust ivos do l*rof. R o d o l p h o A i . b i n o . era natura l 

que pre fer i s s imos . no preparo d') HANSENYL. o s este-
res do oleo nacional, icarpotrochnto de ethylio» aos do oleo 

estrangeiro, não só por questão de pa t r io t i smo, como t a m b é m 
pela sua maior garant ia de pureza e constancia de compos ição , 

s ab ido como ê que o oleo de chaulmoogra p r o v é m de v a r i a s espe-
cies do genero Jlyrínocnrpiis. e pode, pois . va r i a r grandemente de compos ição . 

O HANSENYL contendo a inda os esteres éthylicos do oleo de f í g a d o de baca lhau , can-
fora e thymol , representa n synthèse do que ha de mais moderno e e f f ic iente na therapeu-
tica da l epra . E* de tolerancia perfeita, não provocando reacções locacs ou geraes e de 
grande ac t iv idade therapeutica. 

M O D O D E U S A R 
O HANSENYL deve ser empresado de accordo com a indicação medica . Em geral devem 

ser d a d a s 3 a 4 injecçôes semannes. em séries de 12 einpòlas . e s p a ç a d a s de 8 a 10 dias . 
Nas p r i m e i r a s ou 4 injecçôes deve ser admini s t rado 1 cc. a p e n a s , para ver i f i c a r a 

tolerancia ind iv idua l e nas seguintes 'J cc., ou mesnu» mais , de accordo com a indicação 
med ica. 

As injecçôes devem ser intramusculares , p r o f u n d a s , de preferencia na região glútea. 
Os a l imentos excess ivamente sa ldados e condimentados devem ser evitados. 
Nota. — Sj se man i f e s t a r leve augmento de temperatura, o doente não deve preoecupar-

se, pois i s so é devido á acçào benéfica do medicamento sobre as mani fe s tações leprosas . 

I N D I C A Ç Õ E S 
Fm todas as formas , periodos e modal idades da lepra . 

P r e p a r a ç ã o dos Laborator ios G R A N A D O & C i a . — Rio de Janeiro^ 
AMOSTKAS AOS SUS. MEDICOS 

Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, v.6, n 1, p. 28, 

jan./mar. 1930. 
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LEITE DE MAGNESIA 
" G R A N A D O " 

O IEITE HE MAGUESIA " GRAMADO" é um doa 
malho re 8 Benão o melhor preparado no genero »de 
gßato agradavel quando liem diluido em agvft as-
sucarada, perfeitamente indicado para todoa es-
ses pequenos males gastro-intestinaes,sobrçtu-
do, pela 8na inocuidade na repetição das doaee» 
na therapeutica infant i l .Eas dßres de garganta^ 
"bem como naB stomatites acidas, serre de magni-
f ico gargarejo o u t o chocho para ser usado em 
dose concentrada, em agua pura fervida . 

Por isso e com todo o prazer que dou 
o presente at tes tado. 

Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, 

n 1, p. 29, jan./mar. 1930. 
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FIGURA 11 

TRECHOS DE VALIOSAS OBSERVAÇÕES FIRMADAS POR MEDICOS Dt ALTO VÂLOi ; 
— - POLYARTHRITE OBFORMANTE ^ V; » 4 ' ' l l ' 

" E m p r e g a n d o o " P R O T I N J E C T O L " era'um caso de P o l y a r t h r i t e d e f o í ^ 
mante , obtive resultados plenamente sat isfactorios ." ' è Ç c V v J ' & v 

(a) Dr. OSCAR VERS1ANI ' 
B. Horizonte, 4-3-29. (Assistente da Faculdade de Medicina de M." Oeraes^ 

COMPLICAÇÕES BLENORRHAGICAS 'E AFFECCOES OBSTAS' / 

, . " S ã o resul tados optiraos o s que obtive com o " P R O T I N J E C T O L " , do-:;. 
Laborator io Nutrotberapico, em do i s c a s o s de complicações btenorrhagicqf' 
e tres de affecções ósseas, t odos bem demonstrativos da e f f i cac ia d e s s e * 
p reparado . " ( a) Or. a r n a l o o c a ^ a l c a n t e v̂ ^ . ; ^ , 

Rio, 25-7-929. • 

AFFECÇÕES OCULARES .. .:.„..>i¡.,,¡u>. . 

" T e n h o colhido bons resu l tados com o "PROTINJECTOL" ,c-que , 
p r e g o diariamente, cora vantagens apreciaveis sobre ; o s p r e p a r a d o s ; c o o - ^ 
genere s . " ! ( a ) or /PENioo b u r n i e r ¡ m - . v . w t ' : ; 

(Director do Instituto Ophtalmieo Penlda ßurnier.Ue Caitipinai). ' 
Campinas, Novtmb. 1929. 

TYPH O E PARATYPHO 
"Pela presente levo ao vosso conhecimento que tenho empregado o "PROTINJECTOL" 

em diversos casos de TYPHO e PARATYPHO com optimos resultados.. •:. .<. j r . 
Eni um rapaz de 21 annos, com uma liileeçio TYPHICA, consegui debeUl-a, com a 

2' injecçâo de "PROTINJECTOL" B, entrando o doente em convalescença." V ' . / -
Trechos de uma carta do Dr. V I C E N T E CHIRICO, clinico, em Soccorro — Estado de 

Sao Paulo, 29 de Dezembro de 1929. •••;•:•••. • • ' • • » ' " • ' " ' 

Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v.6, 
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FIGURA 12 

STfí 

EM PEDIATRIA 

RINOLEIHB para creança w • ( F o r m u l a espec ia l ) 
Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, São Paulo, v.6, 

n.1, p. 29, jan./mar. 1930. 
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ODOTROPINA 
Soluto aquoso de iodhydrato de 

formina benzo-sodico, injectavel, 

esterilizado e m autoclave. 

Medicação iodada intensiva , indolòr . 
A IODOTROPINA não p r o v o c a iodismo, visto decompôr-se 

lentamente no organ i smo em seus componentes , el iminando-se 
o iodo ac se l ibertar, o que evita a accumulaçáo e a intolerancia. 

INDICAÇÕES 

As indicações da IODOTROPINA são as do iodo, as dos 
compos tos iodados o rgán icos e a s da formina (hexamethyleno-
tetrani ina) . Entre as p r i n c i p a e s c i t amos : arterio-esclerose, 
syphi l i s , arthrit ismo. ang ina do peito, perturbações vaso-motoras, 
a f f e c ç õ e s glandulares , lymphnt i smo, hyperthyreoidismo, doen-
ças respirator ias , a s thma, e m p h y s e m a , septicemias, encephali te 
lethargica , meningite e como ant i sépt i co das vias ur inarias . 

A IODOTROPINA não produz iodismo, como acontece com 
os iodêtos alcalines, etc. 

M O D O DE E M P R E G O E DOSES 

l 'ma injecçâo in t ramuscular de 1 einpôla de 3 cc. por dia, 
em sér ies de 112. com interval los de 3 dias . Nos casos graves ou 
rebeldes , injectar duas empôla s de 3 cc., ou de accordo com a 
ind icação do medico . 

Nos casos de encephal i te le thargica e de meningite auri-
cular , a IODOTROPINA pódc ser e m p r e g a d a em injecçôes intra-
r a c h i d i a n a s (1 empola de 3 cc., por d ia ) ou intra-venosas (1 em-
pola de 3 cc., pela manhã e á noi te ) . 

HCOHDICIDHftMEHTO A IODOTROPINA é acondicionada em caixas 
— — de 12 empôlas de 3 cc. cada uma. 

-CT3-
PREPARAÇÃO D O S LABORATORIOS 

GRANADO & Cia. 
AMOSTRAS AOS SRS. MKDICOS. 

Revista Brasileira de Medicina e Pharmacia, v.6, n.1, p 31, 
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CAPÍTULO II: Saúde x Doença: no balcão da 

farmácia 

2.1. Pílulas do ofício 

Dinheiro p'ra "xuchú" 
(Só p ro Cadete passar na vi...ó...lá) 

I 
Oh!...ambição infernal! ... 
De vender tanta "pinóia"... 
Pois, haverá grande mal 
Em "forjar" monos por jóia ?!... 

II 
Se far ...ma...cia fosse um "leilão" 
O boti . cá . rio pardavasco 
"Queimava-a" nesse grande balcão!... 
De triste leiloeiro sem asco! 

(Moléque fá...lido)1 

O desembargador Hugo Simas também havia exercido a 

profissão de farmacêutico. Formado pela Faculdade de Medicina do Rio 

1 A PALMATORIA DO MUNDO - censores, baratas medicas e traças de botica. 
Tribuna Farmacêutica, Curitiba , v. 2, n. 1, p.13, out. 1933. 
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de Janeiro, conciliou, durante cinco anos, "preceitos legais com 

incompatibilidades farmacêuticas"2, optando finalmente pela carreira 

jurídica. Ao receber a "Tribuna Farmacêutica"- revista da categoria 

dirigida por Carlos Stellfeld - uma onda de nostalgia fê-lo sentir "o cheiro 

da valeriana" e trouxe-lhe o "gosto amargo da noz vomica"3, 

transportando-o aos seus vinte anos de idade, quando envergava o longo 

avental branco e ainda possuía, na palma da mão, o calo produzido pelo 

manejo do almofariz*. Estas lembranças, ainda bem vivas em sua mente, 

lhe recordavam uma farmácia típica de seus tempos de "boticário", com 

todo o brilho e a cor que uma memória saudosista pode ter: 

In illo tempore a farmacia ainda não tinha tão 
inteiramente a aparência de 'bomboniér* ou de casa de 
perfumarías que hoje lhe emprestam os 'preparados' 
nacionais e extrangeiros, com suas empôlas e 
drageas, em mais esmeros de embalagem que em 
matéria medicamentosa. Alinhavam-se nas prateleiras 
os potes de louça, iguais, uniformes, com as suas 
inscricções em preto e ouro, e os vidros bojudos, 
equidistantes com as alcoolaturas e tinturas, 
manipuladas na propria farmacia, em grandes potes 
de barro louçado, próprios para macerações. O 
alambique trabalhando uma vez por semana, para a 
agua destilada e os hidrolatos de rosas ou de flôr de 
laranjeira, que vinham diretamente das chacaras para 
o diafragma, emprestava à velha farmacia do tempo 
que a freqüentei, o aspecto de um laboratório, não de 
uma simples casa comecial." 4 

2 SIMAS, Hugo. Ultima Pílula. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5, n.1, p.5, out. 
1935. 

3 Ibid. 

* Recipiente de pedra, metal, madeira, etc.,em que se trituram e homogeneizam 
substâncias sólidas.(Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.) 

4 Ibid. 



99 

Hugo Simas lembrava-se, ainda, do processo realizado pelo 

farmacêutico no preparo do medicamento encomendado pelo médico, 

que cada vez mais preferia os industrializados fabricados pelos 

laboratórios. Isso alterava não só o próprio ambiente da farmácia como 

quebrava o ritual que se realizava dentro dela. 

Fazer xarope é hoje misturar o decocto de 
açúcar com extrato fluido, que os grandes laboratórios 
fornecem, mas naquele tempo era quasi um dia de 
juízo. 

Xarope Dunoyer... O cortador de raízes, o 
pacote de salsapamlha, o pilão de bronze, o tacho, 
além dos coadores de lã e as claras de ovo para 
clarificar a xaropada...5 

Mas nem todos compartilhavam da nostalgia do velho 

farmacêutico Hugo Simas. O que lhe parecera belo, a outros olhos tomou-

se uma cena bizarra, antiquada, quase "pré-histórica". O depoimento do 

farmacêutico José Toni era prova da diversidade de opiniões: "Já passou 

ou está para terminar, o tempo dos laboratórios apetrechados como 

cosinhas, nas quais se repetiam inconscientemente formulas adquiridas 

ou herdadas, sem ter conta o progresso cotidiano da terapêutica."6 

Mais do que uma questão de opinião, essas duas 

representações da antiga e da moderna farmácia revelavam uma séria 

5 lbid.,p.6. 

6 TONI,José. Rumos atuais da técnica farmacêutica. Tribuna Farmacêutica , 
Curitiba,v. 5, n. 2, p.20, fev. 1937. 
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crise pela qual passava tanto o estabelecimento quanto o profissional 

responsável por ele. O farmacêutico não vivia apenas uma crise 

profissional, mas uma verdadeira crise de identidade que era ocasionada, 

principalmente, pelas transformações que seu estabelecimento vinha 

sofrendo com mais intensidade desde a segunda década deste século. 

O desenvolvimento da indústria farmacêutica foi, dependendo 

da perspectiva, o grande vilão ou o grande herói da modificação na forma 

de fazer, utilizar e distribuir o medicamento. José Gomes Temporão7 

conta como a indústria de medicamentos — que no início deste século 

tinha uma prática artesanal e empírica — permitia desde o seu 

nascimento antever as transformações que sofreria no correr das 

décadas. Além do próprio avanço da tecnologia farmacêutica, é no 

período de 1920 a 1940 que as indústrias de medicamentos nacionais e 

estrangeiras terão suas presenças cada vez mais marcadas pela 

estratégia de comercialização de seus produtos junto aos agentes de 

saúde e o próprio público leigo. 

Analogamente ao que ocorria no contexto médico, o universo 

da farmácia se via tomado pela "febre" de nacionalismo que o momento 

político provocava. Com muito menos intensidade que no discurso 

médico, o meio farmacêutico se via envolvido mais sutilmente na defesa 

7 TEMPORÃO, José Gomes. A propaganda de medicamentos e o mito da 
saúde. Rio de Janeiro : Graal, 1986. 
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da Pátria, revelando este aspecto em momentos específicos, como na 

defesa da farmacopéia e da indústria nacional. 

Embora conclamados, em algumas ocasiões, a trabalharem 

"unidos e com entusiasmo de moços pelo objetivo visado, que é altruístico 

e patriótico"8, será na elaboração da farmacopéia nacional que 

convergirão as energias mais nacionalistas dos profissionais de farmácia. 

Em 1851, a então junta de Higiene Publica decretou que a composição 

dos medicamentos oficiais deveria seguir a Farmacopéia Francesa até 

que tivesse sido organizada uma Farmacopéia Brasileira. Embora desde 

1906 já houvessem propostas de organização de uma farmacopéia 

nacional, apenas em 1926 alguém "com esmerada competencia e rara 

desenvoltura se apresentou como o arauto de nossa liberdade 

profissional a tanto reclamada".9 

Valorizada como a obra que libertou os farmacêuticos 

brasileiros da obrigatoriedade de se moldarem servilmente ao "Codex 

Medicamentarius Gallicus" e simbolizando, à época de sua criação, a 

emancipação política nacional, a Farmacopéia Brasileira teria sua 

importância relembrada nas décadas de trinta e quarenta como afirmação 

do valor da farmácia nacional para o "engrandecimento" do Brasil. O 

8 O PROBLEMA da farmacia no Brasil. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 3, n. 
9, p. 127, jun. 1935. 

9 SILVA, J. Freire da. Quando os sábios cochilam. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 9, n. 12, p. 209, set. 1941. 
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farmacêutico Alberto Teixeira Paes comenta, em 1937, a organização da 

Farmacopéia Brasileira: 

Constitui este fato para a farmacia nacional uma 
antecipação da grandiosa alvorada da nacionalização 
que balança o Brasil, de norte a sul, fenomeno este, 
de aspecto social, que nasceu em consequencia do 
movimento reivindicador de outubro de 1930 é um 
fato que serve para mostrar ao Brasil que os 
farmacêuticos continuam a ser os orientadores dos 
nossos grandes fenomenos sociais e, quando não se 
lhes queira reconhecer essa primazia revolucionária, 
servirá, ao menos, para mostrar que os farmacêuticos 
brasileiros sabem por em execução, pacificamente, os 
processos necessários ao rejuvenecimento das suas 
condições sociais.10 

É através da farmacopéia que o farmacêutico deve se orientar 

para aviar uma receita, isto é, compor a fórmula indicada pelo médico. 

Para tanto, deve haver um consenso geral de qual farmacopéia deve ser 

adotada, daí a importância prática de uma farmacopéia nacional. Em 

outro extremo, o dos medicamentos industrializados, também era forte a 

defesa de uma nacionalização, mais especificamente da indústria 

farmacêutica. 

A concorrência cada vez mais acirrada das indústrias nacionais 

e estrangeiras através do desenvolvimento das pesquisas pelas últimas e 

do incremento nas estratégias de comercialização tanto ética como leiga, 

10 PAES, Alberto Teixeira. Farmacopéia e formulário.Tribuna Farmacêutica. 
Curitiba,v. 5, n.1, p. 3, ,jan. 1937. 
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vem encontrar no contexto nacional um campo ainda mais favorável para 

sua diferenciação. 

Já tomando a frente da indústria nacional, a iniciativa 

estrangeira é criticada pelos farmacêuticos como uma causa da difícil 

situação da classe e da incipiente indústria nacional: "Os que não se 

conformam com a carga, desertam ou imploram a proteção de terceiros, 

que raramente vivem da profissão, enquanto pouco a pouco se firma 

entre nós a grande industria estrangeira asfixiando todas as iniciativas 

dos nacionais imprevidentes."11 

Ao comentar a respeito de uma indústria paulista pouco 

escrupulosa, o redator da Tribuna Farmacêutica, faz uma observação 

acerca da indústria nacional, exclamando: 

"E por que? Não somos, talvez, capazes de produzir 
tanto quanto o extra ngeiro ? Não temos uma 
inteligência privilegiada? Não possuímos fontes 
inesgotáveis de produtos naturais de primeira 
qualidade ? Temos tudo e de tudo Faltam-nos o 
amparo dos governos e o apoio do povo."12 

Havia, porém, os que acreditavam nas possibilidades da 

indústria nacional, ressaltando os valores da terra: "Os Silva Araújo, 

Granado, José Monteiro e mais baluartes da industria farmacêutica 

11 CARVALHO, J. Coriolano de. Desvalorizado na própria terra. Tribuna 
Farmacêutica, Curitiba, v. 5, n. 3, p. 33, mar. 1937. 

12 INDUSTRIA NACIONAL.Tribuna Farmacêutica , Curitiba, v. 2, n. 2, p. 17, 
nov. 1933. 
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nacional, desde muito que se dedicam como verdadeiros patriotas para o 

aproveitamento das plantas medicinais brasileiras, enaltecendo-as, 

utilisando-as nas preparações farmacêuticas."13 De qualquer forma, a 

defesa de uma indústria farmacêutica nacional foi um dos aspectos de 

valorização do fabrico industrial de medicamentos. 

Embora houvesse alguns defensores ferrenhos da 

industrialização , assim como muitos eram favoráveis à manutenção do 

fabrico artesanal do medicamento, nota-se que a hesitação toma conta do 

meio farmacêutico e, mesmo nos discursos mais radicais, a angústia nas 

palavras dos profissionais fazia transparecer a crise em que viviam. 

A defesa da farmácia industrial, além de embasar-se na 

exaltação da indústria nacional, estava fundamentada na ciência, ou seja, 

em uma maneira "científica" de fazer o medicamento. Da mesma forma 

que a medicina diagnosticava as doenças de acordo com os preceitos 

científicos por ela defendidos, cabia á farmácia contribuir para a eficácia 

terapêutica seguindo os mesmos princípios. Assim, a indústria, sinônimo 

de "progresso", "eficácia" e "cientificidade" cumpria seu papel na formação 

da prática e do saber científico sobre saúde e doença: 

Hoje, também entre os mais modestos 
industriais do medicamento, é vivo o sentido da 
atualidade científica, é sentida a necessidade de 
seguir de perto os resultados das pesquisas 
experimentais de antemão é verdade, preciso dize-lo, 
por motivos todos morais. Participa em tal 
preocupação, a convicção de que o sucesso comercial 

13 CUBA, Mansur. Plantas Medicinais. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2 , n. 
7, p. 101, abr. 1934. 
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de uma industria farmacêutica deriva principalmente 
de dois factores: a qualidade e o custo da preparação 
e o oportuno renovamento da serie dos produtos 
lançados no mercado, em estreita relação com as 
ultimas aquisições cientificas, publicadas entre a 
classe.'4 

A indústria farmacêutica concedia ao medicamento a qualidade 

de ser "científico". O medicamento enquanto símbolo de saúde, como 

"ser" que combate a doença, leva um novo adjetivo que se coaduna com 

o saber médico dominante. O medicamento passa a ser, como afirma 

Lefévre, "a possibilidade mágica que a ciência, por intermédio da 

tecnologia, tornou acessível de materializar, representar, numa pílula ou 

em algumas gotas, este valor desejo" — ou seja, a saúde — "sob a forma 

de prevenção, remissão, triunfo definitivo (na cura) [...]"15. 

A problemática da industrialização em si estava muito ligada à 

questão do progresso que dava a idéia de melhoria gradativa e 

proporcional com o decorrer do tempo, da modernidade que, por sua vez, 

estava vinculada à ciência. O melhor é o que é mais atual, mais moderno. 

O moderno, por sua vez, era o que pertencia às "últimas descobertas da 

ciência", nas palavras dos médicos do período analisado, detentora do 

único discurso "legítimo" sobre saúde e doença. 

14 TONI, José. Rumos atuais da técnica farmacêutica. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 5 , n 2 , p. 20, fev. 1937. 

15 LEFÉVRE, p.23. 



106 

A ciência era sinônimo de eficácia. Neste sentido, a indústria do 

medicamento — algo tão central no processo terapêutico e que precisaria 

ser eficaz, por uma questão de vida ou morte — não poderia estar 

ausente neste contexto. Assim, a modificação do medicamento, da 

farmácia e do farmacêutico passava a ser inevitável, como a idéia 

evolucionista de progresso. Os participantes da Semana da Farmácia de 

1936, em São Paulo, tiveram a oportunidade de ouvir um discurso que 

era o reflexo dessas concepções. O farmacêutico Cândido Fontoura 

falava das impressões que tinha sobre as transformações emergentes: 

Ha 20 anos me parecia mais adataveis ao nosso 
pais as leis da farmacia europea.Mas tudo se 
modificou profundamente de vinte anos para cá. A 
antiga geração em formidável choque com a nova, 
sofreu a influencia do automovel, do cinema, da radio-
transmissão, do aeroporto que deixou a todos tontos e 
sem saber bem o que fazer. O tremendo abalo a 
tomou amorfa, e só a nova geração talvez se cristalize 
em forma definitiva A farmacia não podia 
fugir a essa grande revolução universal. 

Por exemplo; os medicos dos paises civilizados 
preferem no seu receituario os produtos injetáveis e as 
especialidades, modificou profundamente a farmacia, 
e o farmacêutico têm de se adatar, quer queira, quer 
não, a essa nova situação de quem ninguém têm 
culpa. Juntem-se a isso novos métodos de cura, que 
não precisam da farmacia alopatica,como sejam a 
eletroterapia, hidroterapia, homoeopatia, psicoterapia, 
espiritismo curativo,etc.'6 

A maneira fabricar o medicamento também acabava por 

modificar a forma pela qual ele chegava às mãos do paciente. Uma vez 

que os medicamentos industrializados não levavam a assinatura do 

16 FONTOURA, Candido. Semana da Farmacia. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, 
v. 4 , n. 9 , p. 183, set. 1936. 
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"farmacêutico-boticário" (que, através da sua habilidade, garantia seu 

produto final), era preciso atingir o consumidor com outras estratégias de 

comercialização. 

Os profissionais defensores de um remodelamento dos 

estabelecimentos farmacêuticos começaram, então, a importar dos 

Estados Unidos uma nova concepção de farmácia, que se harmonizava 

melhor com os interesses da indústria de medicamentos. 

As drugstores nasceram com o aumento da concorrência entre 

os farmacêuticos, cujo número cresceu muito durante o pós-guerra. 

Quando sobreveio a crise de 1929, a situação agravou-se, fazendo com 

que os farmacêuticos buscassem novas alternativas de sobrevivência. 

Estes estabelecimentos, que conquistaram a simpatia de alguns e horror 

de muitos profissionais da farmácia foram assim descritos: 

O que é um Drug-Store ? É uma farmacia onde 
se vende de tudo e que possue um balcão fountain, 
em frente do qual o cliente, sentado dôbre um "mocho" 
alto poderá tomar um gelado, ice-cream soda, um 
matted milk ou um egg and ham sandwich. Eis, como 
exemplo, a descrição sumária e rapida dum grande 
Whelan. Expostas nas suas vitrinas e no interior: 
brinquedos, bonecos, carrinhos de criança, caquis, 
escovas de dente, malas, aparelhos de T.S.F., livros, 
quadros, mapa-mundo, cigarros, fumadeiras, artigos 
domésticos, ferros elétricos, cafeteiras, despertadores, 
guarda-chuvas, calçado para banho, pastelarias, 
bombons e chocolates; além disto, por detrás destas 
seções, inverossímeis especialidades e produtos de 
beleza cuidadosamente dispostos; de outro lado um 
grande balcão de gelados com os seus altos "mochos"; 
ao centro, mesinhas onde louras empregadinhas 
servem graciosa e rapidamente uma confortável 
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merenda. Finalmente, ao fundo, cinco cabines 
telefônicas.'7 

Embora tendo seu espaço de trabalho descaracterizado, os 

farmacêuticos defensores das drugstores ou drogarias, como foram 

denominadas no Brasil, garantiam que esta era a melhor maneira de se 

obter melhores lucros em uma situação de crise. Restava-lhes afirmar que 

esta opção não prejudicaria o papel ao qual o farmacêutico se destinava 

originalmente e que lhes garantia a cientificidade e a seriedade de sua 

profissão: 

" O farmacêutico cientista tem cuidado em nada 
fazer para prejudicar a sua reputação de farmacêutico. 
E se ele pode aumentar a sua renda negociando em 
sua casa com alguns artigos, está claro que esse 
aumento de renda lhe virá permitir a manutenção de 
um mais alto nível profissional. Mas comercie em que 
comerciar, tem êle de permanecer principalmente e 
precipuamente farmacêutico, no sentido universal da 
palavra"18. 

Alternativa para uns, desgraça para outros. O desenvolvimento 

da indústria farmacêutica conjugado com o advento das drugstores vão 

marcar um novo momento na farmácia brasileira. O aparente saudosismo 

de Hugo Simas traduzia muito mais que isso: era o grito de socorro de 

muitos farmacêuticos que viam sua profissão perder seus antigos 

17 ESTUDO sobre a farmacia americana. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 8 , 
n 8 , p. 188, ago. 1940. 

18 A FARMACIA nos Estados Unidos. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2 , n. 9 
, p 136, jun. 1934. 
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contornos. O professor Otávio P. dos Anjos, da cadeira de Farmácia 

Prática da Universidade do Paraná, definia o momento farmacêutico: 

"Pela leitura dos nossos jornais de classe, e pelos comentarios sensatos 

que hemos acompanhado em torno da farmacia comercial, verifica-se um 

forte gráo de mal estar, que diz respeito com a parte economica da oficina 

farmacêutica, sufocada, escorchada e comprimida por todos os lados"19. 

O farmacêutico via, em cada passo dado ao encontro da 

industrialização, uma ameaça à sua profissão, ao seu savoir-faire. Tanto 

que a categoria lança, através de suas revistas especializadas, duras 

críticas às "especialidades", como eram denominados os medicamentos 

industrializados. 

O medicamento, transformado em mercadoria, precisava ser 

comercializado como qualquer objeto, como o brinquedo ou a escova de 

dentes que eram colocados ao seu lado nas drogarias. Isto fazia com que 

o farmacêutico tivesse posição equivalente a um vendedor de mercearia, 

sofrendo grande pressão da indústria através de seus representantes, 

assim descritos, num artigo publicado na Tribuna Farmacêutica: "Um 

exercito de propagandistas, composto em sua maioria de mocinhas 

19 ANJOS, Otávio P. Em torno da farmacia comercial. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 4 , n. 5 , p. 68, fev. 1936 
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simpáticas e rapazes insinuantes — camelots de drogas — nos persegue 

nos consultorios, nas residencias, nos hospitais, por toda a parte".20 

Ao artigo, escrito por um médico, juntava-se a voz do 

farmacêutico que também reclamava o mesmo incômodo, afirmando que 

"as agencias de produtos farmacêuticos só vão à cata do profissional 

para a venda das grandes novidades de pinoias..."21 Outro farmacêutico 

em Lisboa escreve, na revista "O Monitor da Farmacia", mostrando que a 

situação era generalizada e que de fato o medicamento estava fadado a 

tornar-se uma mercadoria comum: 

Reclamados á laia de fabricantes de vinho e 
conservas, são introduzidos no mercado terapéutico 
pelos mesmos processos daquela mercadoria: agentes 
comerciais andam de porta em porta, com vistoso 
mostruario, solicitando dos medicos o favor de sua 
atenção para uma nova coisa, preparação do 
Laboratorio A, semelhante ao produto B, C, D, etc. 

Simultaneamente, a farmacia recebe uma 
circular participando que, estando o Laboratorio do 
snr. Fulano fazendo uma intensa propaganda de 
produto tal, que acaba de ser lançado no mercado, 
recomenda a conveniencia de adquirir imediatamente 
algumas unidades...etc.22 

20 NEMESIO. Uma das maiores causas da ruina economica da classe medica: a 
enxurrada de especialidades farmacêuticas. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4 
, n.15 , p. 238, dez. 1936. 

21 ANJOS, Otávio P. O novo regulamento de Farmacias, Drogarias e 
estabelecimentos similares do Chile. Tribuna Farmacêutica, v 1 , n. 12, p. 13, 
set. 1933. 

22 RIBEIRO, J.J. Especialidades Farmacêuticas. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, 
v. 4 , n. 14 , p. 220, nov. 1936. 
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O farmacêutico luso ainda reclama da posição submissa de 

alguns membros da categoria, que diante da abordagem da indústria 

farmacêutica, se cala e aceita. Cita como exemplo o farmacêutico que, 

juntamente com as amostras grátis do produto, recebe uma tabela de 

bônus para compras em grande quantidade, propagandas impressas e, 

às vezes, um boneco "que o farmacêutico, sem dar pelo vexame que isto 

significa, manda expor na farmacia, para que todos vejam que os 

melhores medicamentos não se preparam ali; compram-se sob a formula 

de especialidades e vendem-se em qualquer parte"23. 

Em sua ânsia de seduzir o farmacêutico — uma das pontes 

entre consumidor e medicamento — a indústria farmacêutica ia além das 

visitas de seus representantes, investindo em propagandas nas revistas 

da categoria, que anunciavam vantagens ao farmacêutico. Dois bons 

exemplos são as propagandas do Elixir Mannet24 (fig.1) e do laboratório 

Rhodia25 (fig. 2), que prometiam lucros e brindes na venda de seus 

produtos Atitudes como estas revelam o desejo da indústria farmacêutica 

em transformar o medicamento numa mercadoria que, como qualquer 

outra, deveria proporcionar lucro aos seus fabricantes. 

A farmácia tradicional, muitas vezes transformada em drogaria 

onde se vendia de tudo, não era apenas o único espaço de venda do 

2 3 Ibid. 

24 ELIXIR MANNET Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4 , n 3 , p. 43, dez. 
1935. 

25 RHODIA Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4 , n. 5 , p. 79, fev.1936. 
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medicamento. Para desespero da categoria farmacêutica, além de se 

tornarem "meros comerciantes", têm que disputar o espaço com "pessoas 

completamente leigas em assunto de tamanha importância"26. 

Mais um farmacêutico, anônimo, indignado com os rumos da 

profissão, faz da Tribuna Farmacêutica seu porta-voz para reclamar dos 

"pequenos negociantes e até judeus (sic) apregoando a venda de 

guaranaina, de cafiaspirina, de vermon, de instantina não falando na 

sena, no maná, no sal amargo, etc, encontrados á mão na 'venda da 

esquina"'27. Ele nos conta um caso ocorrido no dia anterior em que havia 

escrito o artigo, envolvendo um pequeno comerciante e um farmacêutico. 

O primeiro havia comprado dez caixas de "Cafiaspirina Bayer", mas 

precisava que o farmacêutico, "seu amigo tão prestativo", lhe fornecesse 

uma nota de vendas que confirmasse a procedência da mercadoria. O 

farmacêutico, por fim, esquiva-se da responsabilidade, afirmando que em 

um ano não conseguiria vender dez caixas da mercadoria, não podendo, 

por esse motivo, justificar a venda. 

O contexto do medicamento — industrializado e vendido entre 

outras mercadorias nas drogarias ou vendas comuns — fazia com que ele 

adquirisse um significado peculiar. Enquanto representação, o 

medicamento significava, como já vimos, a possibilidade de restabelecer 

26 RIBEIRO, p. 220. 

27 FARMACOPOLA. Em tomo da farmacia comercial. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 4 , n 9, p. 133, jun. 1936. 
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a saúde, ou ainda, representava a saúde propriamente dita. Passando a 

ser industrializado, o medicamento adquiriu o poder de representar a 

saúde possibilitada pela ciência e tecnologia. Ao ser comercializado como 

um produto comum, o medicamento recebe mais um adjetivo que é, como 

afirma Lefévre28, o de ser um produto como qualquer outro, 

transformando a doença em algo cotidiano, como a fome ou a 

necessidade de se vestir. A banalização da doença — e da cura, que 

pode ser adquirida através de um comprimido comprado na drogaria — 

torna-as elementos comuns no cotidiano dos indivíduos, o que não pode 

ser confundido com a simplificação de ambos os conceitos. 

Embora o medicamento seja a "reificação" da saúde, assim 

como a teoria microbiana traduz a "reificação" da doença, sua utilização 

depende dos rituais que envolvem pacientes, médicos e farmacêuticos, e 

dos papéis que representam em diversos momentos do processo 

terapêutico. Neste contexto, a abordagem da relação entre farmacêuticos 

e médicos torna-se indispensável para a análise das representações 

atribuídas ao medicamento pelo farmacêutico, bem como das 

representações construídas em torno desta profissão. 

28 LEFÉVRE, p. 31. 
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2.2 "Dar o remédio a quem padece..." 

MODOS DE VÊR. .. 

Vai o Varela ao consultorio e quer, 
Com empenho, ao medico pagar 
Os serviços prestados à mulher, 
Que a bem pouco acabára de expirar 

— Caro Doutor, além da obrigação, 
Que essa, nunca na vida hei de esquecer. 
Fois sempre cultivei a gratidão — 
Quanto estou, em dinheiro, a lhe dever ? 

O Doutor que até então está sizudo 
Desfaz-se todo num sorrir contente, 
E ao pobre viuvo, agora triste e mudo, 
Com alvoroço abraça, afavelmente. 

— Que é isso, meu amigo ? Vejam essa! 
Não estou precisando de dinheiro. 
Porque estará você com tanta préssa ? 
Poderei esperar um ano inteiro... 

Mas o Varela, honesto comerciante, 
Quer trazer sempre em dia os pagamentos: 
E insiste com ardor, naquele instante, 
Para saber do medico os proventos. 
O esculapio outra coisa não espera 
Vai para dentro e volta sem demora: 
Ha nos seus olhos um luzir de féra 
Que ha tempos uma presa não devora. 

— Vou lhe fazer um preço bom, de amigo: 
Cinco contos de reis. Não está bem ? 
É preço que faço a cliente antigo 
E nunca acresço mais, nem um vintém. 

Paga o Varela sem pestanejar 
Com protestos de estima e gratidão. 
Não poude o medico a mulher curar, 
Mas tratou dela com dedicação 

E enquanto se despede, êle ainda pensa, 
Num agradecimento pela imprensa. 

Na farmacia entra o viuvo e impertinente, 
A conta dos remedios quer saldar. 
Exigindo, porém, conta-corrente 
Prá conferir o que êle vai pagar, 

— Cento e vinte mil reis ! Mas é colosso!... 
Veja se faz ai uma diferença. 
Ganhar cem por cento é muito, môço. .. 
Reclama o comerciante sem detença. 

O farmacêutico então, com voz cansada, 
Explica que as receitas eram caras. 
Muitas delas aviou de madrugada 
Roubando horas de sono, que são raras. 
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Entretanto, não poz no preço aumento 
E as debitou pelo valor comum. 
Não podia fazer abatimento... 
Não fez, de fáto, abatimento algum. 
Paga o Varela, mas de má vontade. 
Jurando nunca mais ali voltar. 
Tinha outras boticas na cidade, 
Nesta não havia mais de comprar. 

E vai-se, murmurando indignado: 
Boticario ladrão este safado ! 

Castro, 1-8-938 ng João Minhoca 

Em memória a seu amigo farmacêutico Vahia de Abreu, Carlos 

Stellfeld compôs o texto "Por que somos humoristas", lançando algumas 

hipóteses sobre a questão. Dentre elas, indaga se não seria "o fato de 

sermos considerados simples cosinheiros dos senhores medicos"30 o 

motivo de tanta hilaridade. A sinceridade da frase revela uma das grandes 

mágoas que acompanhava a profissão farmacêutica. É o próprio Vahia 

quem, meses antes da homenagem póstuma, retrata um pouco do 

relacionamento entre médico e farmacêutico, que ele vê sofrendo tantas 

mudanças: 

A medicina que era receitar e cortar, é um mundo 
de especializações, e pode-se afirmar que todo o 
progresso, toda a vida tem como centro o 
desenvolvimento da medicina, tudo gira ao redor dos 
conhecimentos médicos: curar é quasi secundario, o 
principal é conservar a saúde, criar o homem são, 
manter a sociedade em perfeito equilibrio. Em todas as 
engrenagens sociais, o medico é necessário e o 
Farmacêutico que foi o seu companheiro de todos os 
tempos — ambos nasceram juntos e viveram em 

29 MINHOCA, João. Modos de vêr... Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6, n. 9, 
p. 106. set 1938. 

30 STELLFELD, Carlos. Por que somos humoristas. Tribuna 
Farmacéutica,Curitiba, v.12 , n. 12., p. 255, dez. 1944. 
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franca simbiose — hoje quasi nada vaie: é haste 
tombada, quasi sêca31 

A profissão de farmacêutico nasce com a própria medicina. O 

pajé era "médico" e "farmacêutico" ao mesmo tempo, uma vez que era 

responsável pelo "diagnóstico" e pela "terapêutica" , realizada através de 

rituais onde o medicamento, colhido em seu meio, era ministrado.32 A 

vinda do colonizador português já trouxe consigo a divisão entre práticos 

e boticários, os primeiros responsáveis pelo diagnóstico e indicação 

terapêutica; os segundos, pelo preparo dos medicamentos indicados pelo 

prático. Antes mesmo da vinda dos jesuítas, com as expedições 

colonizadoras organizadas pelos donatários das capitanias na terceira 

década do século XVI, vieram os primeiros "profissionais da medicina", 

entre eles os boticários Estes carregavam consigo os "simplices", os 

medicamentos que eram armazenados nas "caixas-de-botica" (daí a 

origem da palavra boticário)33 Muitas vezes, como o prático ou o médico 

licenciado eram artigos de luxo no Brasil colonial, o próprio boticário 

exercia as duas funções 

31 ABREU, E. A. Vahia de. Não esmorecer. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 12, 
n. 7, p. 122, jul. 1944. 

32SANTOS FILHO, Lycurgo. História da medicina no Brasil. São Paulo : 
Brasiliense, 1947. v.1. 

33 . História geral da medicina brasileira. São Paulo : Hucitec, 1977. 
p.60. 



Após 1808, com a vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, vieram 

também maior número de médicos-cirurgiões e boticários cujos números 

cresceram com a posterior abertura das Faculdades de Medicina no pais 

A institucionalização das profissões de saúde, através das faculdades, 

proporcionou o controle dos médicos sobre as outras categorias, uma vez 

que eram eles os responsáveis por ministrar aulas a todos os cursos, 

ligados á Faculdade de Medicina (o nome por si já é esclarecedor), 

inclusive os de farmácia.34 Certamente esta deve ter sido uma das 

sementes da antiga rivalidade entre médicos e farmacêuticos. 

Mas nem tudo eram espinhos na relação entre médicos e 

farmacêuticos. Inúmeras vezes os dois profissionais devem ter trabalhado 

juntos, uma vez que possuíam mútua dependência. No jornal Gazeta do 

Povo, das décadas de trinta e quarenta e até anteriormente a este 

período, encontramos vários anúncios de médicos oferecendo seus 

préstimos em consultórios anexos às farmácias, embora o atendimento 

fosse limitado pelo Código de Deontologia Médica.35 Também era vedado 

ao médico pelo mesmo código recomendar pública ou particularmente 

determinada farmácia (embora não saibamos se na prática isso era 

cumprido) ; porém, ele poderia impedir que suas fórmulas fossem aviadas 

em estabelecimentos indignos de sua confiança, segundo seus critérios. 

34 PIRES, Denise. Hegemonia médica na saúde e a enfermagem. São Paulo : 
Cortez, 1989. p.99. 

35 SYNDICATO MEDICO DO PARANÁ. Codigo de Deontologia Medica. Revista 
Medica do PR, Curitiba, v. 1 , n. 5, p 220, abr. 1932. 
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Oscilações na relação médico-farmacêutico de fato ocorriam, e 

o período de crise atravessado pela farmácia avivou ainda mais as 

diferenças, motivadas pelo questionamento dos farmacéuticos a respeito 

de sua profissão. Alguns dados são muito reveladores deste conflito, 

como por exemplo, a carta que um aluno recém-formado na Escola de 

Farmácia do Paraná (da Universidade do Paraná), envia ao farmacêutico 

Carlos Stellfeld. 

O farmacêutico anônimo, estabelecido no interior, dirige-se a 

Stellfeld pedindo seu auxílio para resolver uma questão de "concorrência 

desleal" causada pela venda de medicamentos por estabelecimentos não 

especializados, que conseguiam menor preço por não pagarem licença à 

Saúde Pública. Além deste assunto, vem a sugerir algo no mínimo curioso 

aos demais colegas: "Na Faculdade de Medicina, ha três escolas que são 

a de Medicina, a de Odontologia e a de Farmacia. Pois bem! Se o medico 

por ser considerado doutor em Medicina chamam-no de doutor; se o 

dentista por ser considerado douto em Odontologia chamam-no de 

doutor, porque negar-se ao farmacêutico igual titulo?"36 

O autor da carta justifica a proposta através da necessidade de 

uma melhor apresentação pública do farmacêutico, uma vez que "os 

leigos só consideram o homem pelo modo como êle se apresenta e não 

36 STELLFELD, Carlos. Novíssimos que nem ensaiam escrever; assuntos 
profissionais e legislativos. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5 , n. 9 , p. 115, 
set., 1937. 
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como deveria se apresentar..."37 Porém, ele não pára por aí. Reclama que 

os médicos e dentistas têm "sua hora pelo Radio, e as suas colunas pelos 

jornais"36, enquanto que os farmacêuticos não possuem nenhum espaço 

público. Ainda, conclama seus colegas e modificar a opinião pública, 

"proibindo" o desprestígio através da formação de uma classe 

farmacêutica como sonhara quando ainda estava na Universidade. 

Continuando suas queixas, o farmacêutico lamentava a ironia 

dispensada à categoria, vendo até a denominação "boticário" como parte 

do deboche público, título que outros farmacêuticos muito valorizavam, 

uma vez que evocava a tradição farmacêutica: "É muito engraçado 

chamar-se a um farmacéutico de 'boticario' porque o povo acha em tudo 

que é ridículo, uma facécia imensa; mas isso não é carapuça que sirva na 

cabeça de um homem de responsabilidade e de respeito como deve 

ser..."39 

Ao responder-lhe, Stellfeld confessa que, havia vinte anos por 

ocasião de sua formatura, também havia se indagado sobre o motivo pelo 

qual o farmacêutico não recebia o título de "doutor". Concluíra, por fim, 

que esta "injustiça praticada pelo povo" não teria a menor importância, já 

que o título não se harmonizava com a profissão: "profissão humilde e em 

contato ininterrupto com os humildes, não nos fica mesmo muito bem o 

37 Ibid. 

38 Ibid. 

39 Ibid. 
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título de 'doutor1, hoje distribuido a granel e o qual, com franqueza, agora 

com minha experiencia ,não troco pelo de 'farmacêutico', porque este 

ninguém não no-lo tirará, embora seja distribuido indistintamente à 

pessoas ligadas a nossa profissão "A0 

Embora desprezando o título, Stellfeld concordava com a 

inferioridade a qual estava relegada a profissão, mas acreditava que a 

emancipação dos farmacêuticos se daria em etapas, onde a autonomia 

do curso de Farmácia estava incluída. Ainda o domínio da medicina se 

fazia sentir, assim como a interferência entre as profissões médica e 

farmacêutica. A seção da Tribuna Farmacêutica denominada "A 

Palmatória do Mundo", conta alguns exemplos deste fato. O primeiro se 

referia a um grupo de médicos argentinos que apresentavam uma 

representação contra o exercício da farmácia nas mãos de farmacêuticos, 

propondo que esta fosse de única responsabilidade dos médicos. "A 

Palmatória do Mundo", com todo o seu bom humor, propõe que a crise se 

resolva com "a simples mudança do termo boticario pi^a medicastro..."41 

Em outro momento, a seção registra o desejo dos 

farmacêuticos paulistas em se licenciarem em medicina: 

A coisa é séria; sérissima... Tanto que estamos num País de 

Liberdade — daí o licenciamento... Não temos nós legalmente o 

40 Ibid., p.116. 

41 A PALMATORIA DO MUNDO — Censores, Baratas Medicas e Traças de 
Botica. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, n. 2 , v. 2 , p. 29, nov. 1933. 
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licenciamento de práticos em farmacia? Não temos por acaso os dentistas 

licenciados? Não temos parteiras licenciadas ? Não temos advogados e 

engenheiros licenciados? Temos —portanto— nada mais natural. 

Pharmacia soror medicinae...42 

Mas não parava ai a rivalidade entre médicos e farmacêuticos. 

O contexto da industrialização farmacêutica, com a alternativa do 

medicamento já pronto, contribuiu para que o médico, também seduzido 

pelas "últimas conquistas da ciência", passe a adotar as especialidades 

em detrimento das fórmulas que, ítem por item , deveriam ser compostas 

por ele. Assim, as receitas que se apresentavam ao farmacêutico exigiam 

cada vez menos que este exercesse suas habilidades de aviar uma 

fórmula: 
/ 

Ha anos que a farmacia galénica caiu no 
esquecimento do medico moderno. Por deficiencia de 
conhecimentos farmacologicos, comodismo ou ainda 
outra razão que a prudencia aconselha não divulgar, a 
verdade é que o novo Esculapio perdeu o habito de 
formular. O receituario que geralmente aparece nas 
farmacias dispensa-nos do exercício da profissão: são 
medicamentos previamente preparados em serie, que 
vulgo chama especialidades farmacêuticas e 
destinados a facilitar a sua aquisição em qualquer 
drogaria ou armazém de produtos químicos.43 

Outro texto, transcrito do periódico Mundo Medico pela Tribuna 

Farmacêutica, aparentemente escrito por um profissional da categoria 

47 PHARMACIA soror medicinae. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2 , n. 5 
fev. 1934. 

43 RIBEIRO, p.220. 



médica, enumerava vários fatores que contribuíram para o crescimento do 

número de medicamentos industrializados. Um deles reflete "a atitude de 

leviandade, subserviência, comodismo ou incultura da classe medica, 

sempre pronta e muito fácil em prescrever todo e qualquer produto 

especializado mormente sendo novidade e estrangeiro, sem o mais 

elementar conhecimento dêle, isto é, na completa ignorância de sua 

composição, posologia, ação, efeitos, etc"44. 

Mas o farmacêutico não era nenhum "santo" . O lucro das 

especialidades muitas vezes o seduzia como "o caso de certo medico 

recem-formado que conseguira um consultorio de propriedade de um 

farmacêutico e que se retira alguns dias após, porque o colega 

farmacêutico colocara sobre a sua carteira uma lista com os preparados 

farmacêuticos que precisavam ter saída..."45 

A disseminação das especialidades junto aos médicos faz com 

que a classe tenha cada vez menos controle sobre o saber de formular, 

que acaba sendo privilégio da indústria farmacêutica. Este conhecimento 

passa a ser substituído pelas informações fornecidas pela indústria 

através de seus representantes, da própria bula do medicamento, da 

literatura fornecida aos médicos e da propaganda ética, que visavam 

informar aos profissionais qual era o efeito terapêutico dos medicamentos 

44 NEMESIO. Uma das maiores causas da ruina economica da classe medica: a 
enxurrada de especialidades farmacêuticas. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4 
, n. 15, p. 238, dez. 1936. 

45 CUNHA, Narciso Soares. Os simples de nossos avós e a atração da sua 
farmacia. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 7 , n. 2 , p. 36, fev. 1939. 
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sobre as doenças que aprendiam a diagnosticar. Assim, além de sanar a 

crescente ignorância sobre a arte de formular, a indústria farmacêutica 

também elaborava e fornecia conhecimentos sobre terapêutica, ato que 

passou a tornar-se freqüente na proporção em que aumentava o número 

de especialidades lançadas no mercado. 

Do formular ao aviar. O processo que leva o medicamento até o 

paciente depende dessa relação, ao mesmo tempo indireta, porque feita 

através da receita, e íntima, pois da integração do aviar e do formular 

nasceria o medicamento. Ambos agentes e sofredores no processo de 

modificação do medicamento, médico e farmacêutico transformaram 

mutuamente seu modo de agir. Só que essa transformação é mais 

sentida ainda pelo farmacêutico, pois o medicamento está concretamente 

presente no cotidiano desse profissional: ' chegou-se a tal situação que o 

farmacêutico já diz para consigo próprio: para que me serve então o 

diploma?"46 

Verdadeira angústia coletiva traduzida por um farmacêutico. 

Emilio Fragoso, embora português, coloca perfeitamente as cores na tela 

da farmácia brasileira. O farmacêutico não conseguia mais sentir-se 

"como imprescindível colaborador do medico, mas simples comerciantes". 

Fragoso também via no médico um dos agentes da própria "decadência" 

da categoria. "O balcão de hoje", afirma o farmacêutico, "por causa da 

46 FRAGOSO, Emílio. A crise farmacêutica. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 3 
, n 10 ,p. 139, jul. 1935. 
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péssima orientação dos clínicos, transformou-se em simples distribuidor 

de especialidades que são, no geral, o recurso dos que não querem 

pensar e só orientam a terapéutica pelas amostras' que os caixeiros 

viajantes lhes oferecem para os seus consultórios"47. 

Como simples vendedores, os farmacêuticos já não viam mais 

a função de seu saber especializado^ De que valiam os anos passados na 

Universidade se nada do que aprendiam era posto em prática? Dirigindo-

se aos jovens, ainda estudantes do curso de farmácia, o farmacêutico 

expunha o panorama da profissão a quem ainda só a conhecia dos 

bancos universitários: "Obrigam-vos a prolongados estudos que 

representam, para vós e para vossas famílias, pesados sacrifícios, e 

depois, ao estabelecerdes com farmacia, não tendes onde aplicardes os 

vossos conhecimentos, porque só exerceis a missão de detentores' do 

que mais buscar às prateleiras de vossas farmacias"48. 

Vislumbremos o quadro que se forma: as fórmulas sendo 

substituídas pelos industrializados, as farmácias transformando-se em 

drogarias, vendendo as "especialidades" junto às balas e sanduíches, o 

farmacêutico transformando-se em distribuidor da indústria farmacêutica. 

O medicamento industrial tinha cada vez mais identidade com a ciência, 

com a representação "legítima" de saúde e doença. Se o farmacêutico 

47 Ibid. 

48 Ibid. 



estava se enquadrando nesta perspectiva, por que então se mostrava 

insatisfeito? 

Para compreendermos este mal-estar da categoria, é 

necessário acompanharmos as diversas representações construídas 

sobre a profissão farmacêutica. Carlos Stellfeld, diretor da Tribuna 

Farmacêutica, era farmacêutico proprietário da Farmácia Stellfeld, 

fundada em 1857 por seu avô e que atravessava a difícil passagem da 

botica à farmácia industrial Através da própria história de vida da família, 

ele pôde apreender os momentos que a farmácia atravessava. 

Profissionalmente, Carlos Stellfeld atuava desde 1919, quando 

substituíra um prático na farmácia de seu pai. Lembrava-se "que naquela 

época ainda havia muita manipulação, quer aviando as receitas, quer 

preparando os oficinais"49. Já em 1945, escreve um texto, "Eu aluguei 

meu diploma", contando como havia aceitado a proposta de uma farmácia 

em Ponta Grossa para ser farmacêutico responsável se, no entanto, atuar 

no local. 

No artigo, Stellfeld critica a prática generalizada do "aluguel do 

diploma". Ele nos conta que em 1932, ano do "aluguel do diploma", foi 

publicado no Diário de Campos, jornal de Ponta Grossa, um artigo escrito 

por um colega dos bancos universitários que anunciava o ocorrido, mas 

procurava defender o acusado, culpando a Higiene e, sobretudo, a 

49 STELLFELD, Carlos. Eu aluguei o meu diploma. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba,V 13 , n.3 , p. 47, mar 1945 
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Universidade do Paraná que, segundo o colega, não dava o devido valor 

aos diplomas que expedia. O colega, sob o pseudônimo de Augusto 

Branco, relata como "um Benedito qualquer" (sic) conseguia tirar a 

licença na Higiene e montar uma farmácia: 

Um Benedito qualquer sabe fazer uma poção de 
subnitrato de bismuto para o diarreico. Vai à Higiene 
"tirar uma carta de habilitação". Esta o manda ser 
examinado pela Universidade. 

Não sei porque e tão pouco para que, mas por 
muitas vezes se o vento sai duma °pistola" o levar 
invulnerável, êle passa. E, ai está acabado e perfeito 
um Boticário autêntico. Vai daí o tal Benedito 
invulnerável monta Farmacia onde queira. Um dia, 
abre o vidro de subnitrato de bismuto para fazer a tal 
poção que êle a sabia com tanto esmero, e um cheiro 
azótico desprende-se do vidro. 

"— Que diabo! Aqui não tem ácido azótico, o pó 
não está húmido?" exclama ele. E, pressuroso, abre o 
Chernoviz de Matusalem, êste nada explica. 

°— Não ha dúvida." E como os mestres, na 
Universidade, lhe disseram que as drogas devem ser 
sempre puras, êle arrolha o vidro e o remete para o 
Rodolfo Hess com uma carta explicativa do seu 
escrúpulo diante das drogas impuras. 

Isso é um exemplo banal do que são esses tais 
Beneditos invulneráveis e que têm as mesmas regalias 
daquêles que fizeram o curso completo. 

Então é justo, uma familia pobre se sacrifique para 
manter o seu filho numa Escola Superior e que 
amanhã, um ignorante qualquer, por uma "simples 
formalidade", tenha os mesmos direitos que aquêle. 

Então que serventia tem o diploma de curso 
completo, e por tanto, que valor?! 

Ou o que o médico receita é só misturar? 
Mandai um desses Beneditos misturar, (notai bem) 

ácido sulfúrico e água. Poderá dessa simples mistura 
haver um desastre, se ele não conhecer as 
propriedades químicas dêsse corpo. 

E, notai bem, é somente misturar!50 

Porém, para o farmacêutico, fabricar o medicamento não era só 

"misturar". Augusto Branco tenta fazer aqui não só a defesa do colega 

50 Ibid. 
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Carlos, mas de todos os colegas que indagavam como Emilio Fragoso: 

"Para que me serve então o diploma?" Se um medicamento não poderia 

ser feito por um "Benedito qualquer", ou seja, alguém destituído do 

diploma universitário de farmacêutico, também não poderia ser fabricado 

pela indústria farmacêutica, onde o farmacêutico responsável "nem siquer 

sabe onde fica localizada sua hipotética tenda de trabalho"51, onde os 

conhecimentos do profissional não são devidamente valorizados. A 

indústria de medicamentos, como qualquer outra indústria, faz com que 

seu produto seja fabricado em série, onde a tecnologia ocupa a 

experiência e a tradição do trabalho artesanal. A marca industrial que 

recebe o medicamento se transforma "n'um symbolo de probidade 

scientifica", como afirmava uma propaganda da Bayer52 intitulada A 

Trombeta da Fama (fig. 3) 

É justamente este trabalho artesanal, tão caro ao farmacêutico 

(ao menos àqueles que defendiam o retorno à botica), que o faz um 

agente especial no ato de curar. Assim como o médico se aproximava do 

sacerdote — e num momento mais extremo, de Cristo — na arte ou 

"milagre" de curar, o farmacêutico tinha sua contribuição mágica no ato de 

fazer o medicamento, justamente a substância que efetuaria a cura, ao 

menos teoricamente. Diante disso, médico e farmacêutico se aliam na 

51 STELLFELD, Carlos. A "industria"de produtos químicos - uma reação do 
piramido. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2 , n. 5 , p. 215, nov. 1943. 

52 A TROMBETA DA FAMA. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6 , n. 3, p.38 , 
fev. 1933. 
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"consagração do medicamento", consumando a participação de ambos na 

representação mágico-religiosa do processo de cura. 

Uma das formas para o farmacéutico se aproximar deste 

"processo mágico" era a integração com a categoria médica Hugo Simas, 

ao abrir seus exemplares da Tribuna Farmacêutica deve ter se deparado 

com as propagandas elaboradas pela Bayer, numa campanha publicitária 

veiculada de 1933 a 1938, cujo tema visava relacionar o farmacêutico 

com seus produtos. Através desta campanha, construíam-se 

representações relacionadas ao farmacêutico por meio da da 

propaganda, que, neste caso, eram direcionadas a este profissional. 

Uma delas, que tinha como título Alliados contra a morte53 (fig. 

4) , procurava retratar o médico e farmacêutico como aliados, num 

relacionamento que, além de harmonioso, se dava num universo mágico-

religioso de cura. Ao comparar médicos aos "semideuses", "magos" e 

"santos", a propaganda expressa claramente a imagem com a qual a 

categoria procurava identificar-se e com a qual realmente conseguia. 

Juntamente com a figura do médico, vinculava-se a do farmacêutico, 

atribuindo-lhe os mesmos adjetivos. 

53 ALLIADOS CONTRA A MORTE. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6 , n. 2, 
p. 26 , mar. 1938. 
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Em Três amigos da cidade54 (fig. 5) , o farmacêutico é 

denominado "Sacerdote da Sciencia", revelando a conjugação entre as 

esferas religiosa e cientifica e proporcionando uma equivalência entre 

ambos os conceitos. Praticamente igualando médicos e farmacêuticos, a 

indústria de medicamentos procura pôr os últimos na mesma categoria 

"sacerdotal" dos primeiros, simulando uma harmonia fictícia entre ambos. 

Como indústria farmacêutica, a Bayer tinha o interesse de agradar os 

profissionais, que eram responsáveis pela venda de seus produtos. Assim 

como as propagandas, eles seriam os maiores responsáveis pela 

disseminação do medicamento junto aos consumidores. 

Além da representação proposta pela indústria farmacéutica, o 

próprio farmacêutico descrevia sua profissão, à semelhança do médico: 

"Tal como o medico que, em regra geral, é um apostólo do Bem e da 

Caridade, deixando a qualquer hora, com qualquer tempo o conforto do 

seu lare a amisade dos seus amigos, assim também, o farmacêutico está 

á disposição, dia e noite, do próximo, no cumprimento evangelico de sua 

missão elevada, mais, talves, do que na visão do lucro comercial'65. 

De fato, sacerdócio e comércio são antagônicos: um 

profissional caridoso não pode ser aquele que busca o lucro. Estas 

representações não se encaixam, daí um dos mais fortes motivos pelo 

54TRES AMIGOS DA CIDADE. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v 6, n. 2, p. 26, 
fev. 1938. 

55 GONÇALVES, Eduardo A. A farmacia atual sob o aspéto economico. Tribuna 
Farmacêutica, Curitiba, v. 5 , n. 12, p. 151, dez. 1937. 
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qual os farmacêuticos tradicionais combatiam a farmácia como comércio. 

A drugstore toma o farmacêutico equivalente a um vendedor leigo, 

apagando toda a representação mágica que o aproximava da arte da 

cura: "A simpatia que envolve, de ordinário, essa figura estandartizada em 

paciencia e bondade bíblicas, faz do profissional da farmacia, não 

transcenda do negocio que os aproxima, mas o depositario da confiança 

material e moral da sua clientela, o amigo dedicado das horas adversas e 

o conselheiro vigilante que zela pelo melhor dos bens alheios: a saúde"56. 

Havia várias características específicas que legitimavam sua 

vocação de sacerdote ou apóstolo . Além de qualidades pessoais como a 

simpatia, a bondade e a paciência, havia outras características que 

aproximam este profissional ao sacerdócio por um valor específico: o 

sacrifício. Diferentemente do médico — "cuja missão o humilde boticário 

do interior completa"57— que chega, instala-se e, após acumular uma 

certa experiência clínica, "quando chamam-no horizontes mais vastos"58, 

parte para as capitais e universidades, para "o renome e a gloria"59, o 

farmacêutico possui outra trajetória profissional Este último "fica 

enraizado à terra, servindo as gerações que se sucedem"60, abrindo mão 

56 A MISSÃO do farmacêutico. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2, n. 5, p. 51, 
fev. 1933. 

57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 

60 Ibid. 
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da fama que fascinou e atraiu o médico para dedicar-se anonimamente 

aos clientes que dele necessitavam 

À humildade do farmacêutico, virtude irmã do sacrifício, 

somavam-se "os serviços por elle prestados a ricos e pobres, nas horas 

de afflicção e desanimo", como retrata a Bayer na propaganda intitulada 

O prestimoso servidor®1 (fig.6). Figura que desfrutava popularidade 

principalmente nas cidades do interior, o farmacêutico sacrificava, muitas 

vezes, o conforto de um sono tranqüilo , levantando-se entre trovões e 

relâmpagos, conforme retrata a propaganda Dentro da noite 

tempestuosa62 (fig.7), para atender àquele que vem buscar um 

medicamento, cumprindo fielmente seu sacerdócio 

O mesmo tema é abordado pelas propagandas Ossos do 

officio63 (fig. 8) e A que horas?64 (fig. 9), que estabelece a comparação 

entre o farmacéutico e o engenheiro da estrada de ferro, sempre à 

disposição para socorrer qualquer acidente. Neste último exemplo, é 

interessante notar que a analogia entre um agente de saúde e um 

51 O PRESTIMOSO SERVIDOR. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v 4 , n. 11 , 
p. 172, ago. 1936. 

62 DENTRO DA NOITE TEMPESTUOSA. Tribuna Farmacêutica/Curitiba, v. 2 , 
n. 2 , p 30, nov. 1933. 

63 OSSOS DO OFFICIO. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4 , n. 8 , p. 127, 
maio. 1936. 

64 A QUE HORAS ? Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5 , n. 1 , p. 16, jan. 
1937. 
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engenheiro sugere, mesmo que sutilmente, a relação entre corpo humano 

e máquina. 

A necessidade de atender os clientes fez com que, desde cedo, 

o farmacêutico procurasse estabelecer sua farmácia juntamente com sua 

residência, fazendo de seu estabelecimento uma extensão desta. Com o 

advento da farmácia comercial, muitos farmacêuticos passaram a 

trabalhar em estabelecimentos de terceiros ou longe de suas próprias 

farmácias, fazendo com que fosse necessário estabelecer horários de 

plantão, conforme explica o farmacêutico Stellfeld para o jornal O Dia : 

Desde que se fundaram as primeiras farmacias em 
Curitiba, cujos proprietários residiam nos proprios 
estabelecimentos, sempre houve o chamado serviço 
noturno, quando eram de fato atendidos os chamados 
casos de emergencia. 

Com o progresso da cidade e aumentando o 
número de farmacias e diante das disposições do 
Ministério do Trabalho, limitando as horas de labuta, 
embora com as adaptações ao caso farmacêutico, e 
mudança dos proprietários para nova residência, só 
uma ou outra farmacia atendia à noite e o serviço 
noturno foi desaparecendo. 

Com o correr do tempo, porem, o serviço noturno, 
principalmente até às 24 horas, em virtude da 
localização dos estabelecimentos proximos ou no 
trajeto das casas de diversões, passou a ser uma 
fonte de renda [...f5 

Além do sacerdócio, o farmacêutico possuía outra 

representação bem peculiar a sua profissão, que o inseria perfeitamente 

no processo mágico de cura. Para podermos entender melhor esta faceta 

do profissional da farmácia, é preciso falar um pouco de dois períodos 

65 STELLFELD. Carlos. O plantão das farmacias. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 12 , n. 1 , jan , p.8. 1944 
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importantes para a formação da farmácia, pois fazem parte da tradição e 

da prática que, orgulhosamente, os farmacéuticos defendiam. 

O primeiro período está ligado à figura de Galeno, médico 

grego nascido em 130, e que deu as bases à "farmácia galénica". Como 

médico, Galeno desenvolveu um grande senso de observação; suas 

prescrições acertadas geraram-lhe uma grande fama, tanto que muitas 

pessoas percorriam grandes distâncias para consultarem-se com ele. 

Como escritor, foi responsável em coletar e registrar o conhecimento 

médico reunido até então, inclusive suas experiências com dissecação, 
/ 

suas explicações sobre a circulação sangüínea, anatomia humana, 

sistema respiratório, práticas de saúde. 

Hugh Riordan66 afirma que a reputação de Galeno não se devia 

apenas ao seu grande conhecimento e experiência, mas pela habilidade 

de inspirar fé em seus tratamentos. Elaborou um sistema de medicina 

baseado em muitas crenças, como os quatro elementos (ar, água, fogo, 

terra), os quatro humores (bile amarela, bile preta, catarro e sangue), 

fundamentados na teoria hipocrática, e os dias crítícos , remanescentes 

dos números mágicos, que se conjugaram ao seu método científico. 

Galeno envolveu-se também com a atividade que seria a mais cara aos 

farmacéuticos: o fabrico de medicamentos, incluindo os amuletos nesta 

66 RIORDAN, Hugh. Desafiando a medicina. São Paulo : Gaia, 1992. p.40. 
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categoria, que os classificava segundo suas qualidades elementáis, e não 

por seus efeitos terapêuticos. 

A segunda etapa cara à memória dos farmacêuticos relaciona-

se à alquimia e à figura de Paracelso. Também médico, Paracelso viveu 

na Itália do século XVI, sendo grande crítico das antigas teorias médicas 

que não correspondiam à prática. Escreveu tratados sobre várias 

doenças, prescrevendo tratamentos que visavam ajudar a própria 

natureza humana na cura do corpo doente. Paracelso desenvolveu a 

farmacologia* introduzindo o láudano, o mercúrio, o enxofre e o chumbo; 

foi o primeiro a discutir novos medicamentos como o antimonio, o ouro, o 

sulfato de potássio e o arsênico. Hugh Riordan67 também afirma que 

seus estudos farmacológicos o tornaram bastante conhecido pelos leigos 

devido às curas consideradas miraculosas. Por causa de seu pensamento 

inovador e crítico, conquistou inúmeros inimigos que logo trataram de 

contribuir para sua expulsão das universidades. 

O farmacêutico Ernesto Siegel Filho, na aula inaugural de 

Farmácia Química, falava a seus alunos do terceiro ano do curso de 

Farmácia da Universidade do Paraná, sobre a "época alquímica", iniciada 

no século XV: "Sensível impulso recebeu a química farmacêutica no inicio 

da época da alquimia. Os árabes preparavam medicamentos seguindo 

* Parte da medicina que estuda os medicamentos sob todos os aspectos. (Novo 
dicionário Aurélio da língua portuguesa) 

67 RIORDAN, p.94. 
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rigorosamente as prescrições de Galeno e Andromaco. Apareceram as 

primeiras farmacias, nas quais se manipulavam remedios compostos, 

quasi que exclusivamente de substâncias vegetais"68. Sobre Paracelso, o 

professor Siegel Filho afirmava: 

O homem que, na primeira metade do secuio 16, 
imprimiu novos rumos à medicina e à química, 
conseguindo uma união das duas ciências, foi o 
medico, naturalista e filosofo Paracelsus. °Não se deve 
procurarJ\ professava Paracelsus, °o verdadeiro fim da 
química na feitura do ouro, mas sim no preparo dos 
medicamentos; o organismo humano é constituido de 
determinadas substâncias químicas, as quais não 
podem sofrer alterações, sob pena de sobrevirem 
doenças; somente corpos químicos capazes de 
equilibrar essas alterações poderão curar os males do 
corpo. " 

Dos ensinamentos de Paracelsus resultou um 
considerável aumento no número dos medicamentos 
químicos, e os farmacêuticos que antes eram apenas 
negociantes de raízes, hervas e xaropes, viram-se 
obrigados a adquirir os conhecimentos químicos 
indispensáveis para a preparação de tais compostos.69 

Além de sua contribuição científica, Paracelso, o maior 

representante dos alquimistas, possui sua representação ligada ao 

universo mágico, que persiste contemporáneamente. Procurando 

transformar o chumbo em ouro, os alquimistas tinham, em sua prática, o 

próprio sinônimo da magia. 

Ao observar o laboratório de um alquimista, retratado inúmeras 

vezes, podemos identificar vários objetos similares aos utilizados pelos 

68 SIEGEL FILHO, Ernesto A Farmacia química através dos séculos aos nossos 
dias. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 10, n. 6, p. 117-118, jun. 1942. 

69 Ibid., p.118. 



135 
farmacêuticos em seus laboratórios no fabrico do medicamento: provetas, 

tubos de ensaio, Erlenmeyers, Beckers, balanças, balões, bicos de 

Bunsen. Como imaginar, neste cenário, uma carteia de comprimidos de 

"Cafiaspirina" ou uma caixinha de "Instantina"? Indispensável dizer que a 

indústria farmacêutica vem romper diretamente com a representação do 

boticário "alquimista" — que transformava a doença em saúde pelas 

próprias mãos — e de seu laboratório secreto (visto que realmente 

permanecia longe da vista de todos), para investir na idéia do 

medicamento como produto da ciência Era neste contexto que o 

medicamento recebia sua atribuição mágica, que viria a ser substituída 

pela "magia" da eficácia científica 

Mais um saudoso farmacêutico, o professor Narciso Soares da 

Cunha, docente de Farmacognosia na Faculdade de Medicina da Bahia, 

escrevia sobre os medicamentos outrora fabricados pelos boticários: 

A Farmacia moderna, com suas custosas vitrines 
povoadas de produtos multicôres, tornou-se um 
magazin como os outros; apenas especializado, onde 
se não respira mais aquela atmosfera perfumada de 
uma mistica sui generis que embalsamava a botica de 
nossos avós... 

Entretanto, a botica daquele tempo não apresentava 
a sumptuosidade da farmacia de hoje, nem o exercício 
da profissão tinha uma regulamentação tão 
complicada. 

Mas o farmacêutico éra a prestigiosa e inconfundível 
figura do Senhor Boticario !... 

O segredo, em tudo, é a chave da vitória. 
Se, hoje, a maioria parlamentar de uma farmacia é 

representada peios preparados farmacêuticos e sua 
minoria peios simples, na botica de antanho, 
justamente o contrario se produzia. 

E, com os seus simples, pelo segredo de suas 
combinações, pelo esmero empregado na preparação 
dos complexos, pelo efeito moral e indubitavel da sua 
interposição direta e iniludivei entre o medico e o 
doente, entre o remedio e a doença, conseguia o 
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boticario elevar-se à estima e consideração de seus 
pares. 

Quem ousaria transpor os humbrais da botica e 
revelar que, muitas vezes, Madame Boticario 
preparava a calda e dava o ponto no xarope ?...70 

Assim como o alquimista, o boticário possuía seus segredos 

baseados na tradição das fórmulas que preparava, na experiência 

adquirida ao longo da prática e nos ensinamentos do avô ou pai que 

passava ao filho a profissão como herança. 

Variadas, curiosas e extravagantes eram as fórmulas 

preparadas pelo antigo boticário, como a múmia, pertencente à 

Farmacopéia Árabe, que tinha como virtudes a cura das cefaléias, tiques 

da face, paralisias, vertigens, epilepsia, etc., e se manteve no formulário 

até o século XVIII. O termo mumia era utilizado para designar o 

pissasfalto, substância empregada como medicamento pelos boticarios. 

Posteriormente, a mumia passou a denominar "uma materia liquida ou 

semi-solida que se retirava dos sepulcros onde existiam corpos 

embalsamados, de propriedades curativas"71. Ainda sob essa 

denominação apresentava-se um produto constituído de carne humana 

dessecada ou apodrecida ao sol, ou ainda, aquela proveniente dos 

supliciados, caso em que tomava o nome de mumia patibuli. Também 

passou-se a denominar mumia não só o liquido proveniente do hálito de 

homem são, condensado pela manhã em recipiente resfriado, assim 

70 CUNHA, Narciso Soares da. Os simples dos nossos avós e atração da sua 
farmacia. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 7 , n. 2 , p. 36, fev. 1939. 

71 Ibid. 
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como a uma substância etérea, produzida pelo corpo humano durante a 

morte, a qual se atribuíam propriedades maravilhosas, úteis ou nocivas. 

Outros "simples", substâncias utilizadas pelo boticário no 

preparo dos medicamentos, eram derivados de animais, como "figado de 

lobo, pulmões de raposa, cabeças de víbora, cornos de veado, 

concreções ósseas de coração de veados, sangue dessêcado de cabrito, 

os bezoars, ambar cinzento, olhos de lagostim, e finalmente, entre tantas 

outras formulas oficinais dos caldos de caracóes, de tartarugas, de rãs, 

de víboras, de lagarto do levante (cinco), etc."72 

O caldo de caracóis, por exemplo, era preparado pelos antigos 

boticarios de acordo com a fórmula de Yvon: 

CALDO DE CARACÓES 
Caracol de videira 60 
Capitaria do Canadá 3 
Mergulhar os caracóes nagua fervente até que se lhes 
possa tirar as carapaças, rejeitar os intestinos, lavar a 
carne, cozer ao banho-mana durante duas horas, em 
meio litro dagua, ajuntar a capitaria, deixar em infusão 
um quarto de hora e passar73 

Embora esses medicamentos exóticos não fossem mais 

utilizados pelos farmacêuticos curitibanos no século XX, outros 

medicamentos mais populares, derivados de substâncias químicas e 

principalmente de ervas medicinais, eram utilizados desde a formação da 

cidade. O Dr. Glauco Bandeira relatava, na Revista Médica do Paraná, 

72 Ibid., p.38. 

73 Ibid., p.41. 



151 

como os curandeiros e os outros habitantes possuíam e se utilizavam da 

sabedoria empírica da fitoterapia, existente desde a formação da Vilinha. 

As farmácias de então eram providas de "mentruz ou mastruz, 

macela galega e sua substituta a camomila, a quina e outras 

transformadas pelo farmacéutico em xaropes, unguentos e pilulas". Estas 

e outras ervas medicinais tiveram sua utilização mantida ao longo do 

tempo, como provam os inúmeros estudos relatados na Tribuna 

Farmacêutica, porém foram sendo aos poucos substituídas pelos 

preparados industriais, ainda que muitos mantivessem em suas fórmulas 

componentes vegetais. É ainda o farmacéutico Narciso Soares da Cunha 

que fala sobre os medicamentos abandonados ao longo do tempo, em 

detrimento dos preparados "modernos": 

Certamente, nada mais perigoso e prejudicial em 
ciencia que o dogmatismo e o preconceito. A 
confirmação dessa verdade, encontra-se a cada passo 
na farmaco-historia de muitas drogas utilizadas pelos 
nossos antepassados. E se alguma dessas drogas 
conseguiram vencer o descrédito e o abandono e 
continuam a figurar nos indices farmacológicos, outras 
porem sofreram o mais cruel dos abandonos e se 
viram voltadas à proscrição irremediável. 

Seria que essas drogas haviam de fato perdido a 
sua divina aureola curadora? Não. Apenas os nossos 
homens que as elevaram àquelas alturas, trabalhando 
por novas idéias, fizeram-nas descer do pedestal até 
então construído, para, demolindo-o, entronizar uma 
outra mais moderna.74 

Diante de toda a tradição que carregava o farmacêutico, a 

indústria de medicamentos encontrava-se num impasse, quase sempre 

74 CUNHA, Narciso Soares da. Idéas de ontem, idéas de hoje - o jequeriti. 
Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5, n. 9, p. 32, set.1937. 
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"resolvido" através da contradição. Não poderia simplesmente "esquecer" 

o ofício de manipulador que exercia o farmacéutico até o fortalecimento 

da indústria medicamentosa, nem as representações acerca deste papel. 

Na propaganda intitulada Com o bom remedio, o bom conselho75 (fig. 10), 

o farmacêutico encontra-se debruçado no balcão (símbolo do comércio, 

em contraposição ao laboratório), oferecendo uma cartela de comprimidos 

ao freguês. A Bayer procura vincular a experiência e os produtos 

elaborados pela indústria, como se toda a experiência do profissional não 

fosse oriunda de seu trabalho no preparo do medicamento, e como o 

relacionamento entre farmacêutico e cliente prescindissem da 

industrialização farmacêutica. Nesta mesma propaganda vemos 

novamente a analogia entre sacerdote e farmacêutico, sendo este último 

responsável pelos "conselhos salutares e pelos "remedios do corpo". 

Mas as contradições vão além. Em Quando falta o medico76 ( 

fig. 11) , o farmacêutico, atendendo a uma cliente que faz o pedido, 

mistura substâncias diante de uma balança a fim de fabricar o 

medicamento, enquanto a Bayer afirma que é "ainda eile quem ajuda a 

propagar a fama da CAFIASPIRINA contra todas as dores, resfriados, 

cólicas de senhoras, etc". A confiança que o paciente depositava no 

farmacêutico era agora transferida ao medicamento, reforçada e 

75 COM O BOM REMEDIO, O BOM CONSELHO. Tribuna Farmacéutica, 
Curitiba, v. 2 , n. 3 , p. 50, dez. 1933. 

76 QUANDO FALTA O MEDICO. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2 , n. 11 , 
ago., p. 179. 1934. 



1$ß 
legitimada pelo aval do próprio^ farmacêutico: "elle reconhece na 

CAFIASPIRINA o remedio de confiança". 

Outra propaganda confirmava essa transferência de 

credibilidade, afirmando: "E todos nelle confiam com a mesma segurança 

com que eile proprio confia nos produtos garantidos pela CRUZ BAYER' 

". Intitulada Enquanto a cidade donne77 (fig. 12), mostra o profissional 

examinando um tubo de ensaio, diante de outros apetrechos. A mesma 

cena do farmacêutico como manipulador de medicamentos é utilizada em 

O doutor pediu pressa/16 (fíg. 13), que mostra o farmacêutico usando um 

almofariz enquanto a cliente, chorosa, aguardava o preparo do 

medicamento. O texto afirma: "nenhum interesse o guia a não ser o de 

servir o próximo". 

Em Dar o remedio a quem padece79 ( fig. 14), a Bayer atesta que 

"se o medico formula ou indica o medicamento, é o Pharmaceutic» que o 

prepara ou que o fornece. Da sua perícia e da sua conciencia profissional 

depende, em grande parte, a saúde do cliente". Assim, ao farmacêutico já 

são atribuidas as duas funções: preparador de medicamentos e 

fornecedor de especialidades. 

77 EMQUANTO A CIDADE DORME. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6 , n. 5 , 
p. 62, maio. 1938. 

78 O DOUTOR PEDIU PRESSA! Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v 6 , n. 11 , 
p. 134, nov.1938. 

79 DAR O REMEDIO A QUEM PADECE. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5 , 
n. 2 , p. 32, fev.1937. 



Finalmente, em uma propaganda denominada A memoria do 

pharmaceutic80 (fig. 15), a ele é atribuida, como principal qualidade, a 

boa memoria. Nenhuma palavra sobre experiência, consciência 

profissional ou confiança. Seu atributo principal não é mais manipular os 

medicamentos, já que pode confiar na "Cafiaspirina da Bayer". É através 

de sua boa memória, único atributo que interessava à indústria 

farmacêutica, que ele lembraria dos produtos da Bayer e os relacionaria 

às doenças diagnosticadas pelos médicos ou pelos próprios doentes. 

A Bayer utilizava-se, durante sua campanha, das representação 

já existentes no imaginário popular para recriá-las, colocando o 

farmacêutico a seu serviço. As representações construídas em torno do 

farmacêutico por ocasião da industrialização farmacêutica, seja enquanto 

"sacerdote", "alquimista" ou simples distribuidor do medicamento 

industrializado podem ser observadas também em seu relacionamento 

com o doente. É na relação entre farmacêutico e paciente que poderemos 

ter uma visão ainda mais clara do papel do medicamento — e do 

farmacêutico — durante o processo terapêutico. 

80 A MEMORIA DO PHARMACEUTICO. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5 
n. 10 , out., p.132. 1937. 



2.3 "O', seu farmacête!" 

A sciencia é objecto especial e único do proximo 
congresso. Vae tratar-se dos effeitos do quinino e da 
pomada mercurial Vamos saber em que dóse o 
arsénico, feito em pilulas, pode dar saude ou matar. 
Emquanto essas cousas ficam nos gabinetes interiores 
das pharmacias, a gente vive feliz, recebe as pilulas, 
absorve-as, passeia, cria forças, s ara. Mas, tratadas á 
luz do dia, a cousa muda muito de figura. Depois de 
um longo debate do congresso, se o meu medico me 
receitar arsénico em pilulas, com que cara as olharei 
eu? Que trazes tu, pilula? Direi em forma de 
monologo; a mão do pharmaceutic» escorregou no 
arsênico? Trazes a vida ou a morte? Vou passear até 
a esquina ou até o Cajui? Pilula, és tu pilula ou 
comparsa da Empreza Funeraria? It is the rub... 

(Machado de Assis)81 

Pouco depois das sete horas abro as portas da farmacia, sento-me à 
cadeira tradicional, onde já sentaram comigo três gerações e leio os jornais da 
manhã; atendo, também, os raros fregueses que aparecem a esta hora. 

La pelas oito e meia horas, sentindo já as torções características do 
estomago, resolvo tomar café. Dirijo-me à sala de jantar, derramo o café na 
chicara de arabescos dourados, adiciono um pouco de assucar, escolho um pão, 
passo a manteiga e tudo pronto levo para o laboratório numa bandeja 
improvisada; sento-me e com verdadeira voracidade canibalesca me atiro sobre o 
"grude". 

O café está bom. Levo um pedaço de pão à boca e quando 
experimento mastigar, um freguês bate nervosamente no balcão. 

Talvez um caso urgente: algumas sanguessugas ou empôlas de oleo 
canforado. 

— O Snr. quer comprar vidros vastos? Meu tataravô morreu ontem de 
fébre amarela e eu quena vender os vidros para desinfetar a casa e... 

— Sãe...sãe... — chamem a polícia. 

Tendo perdido cincoenta por cento do apetite matinal, sento-me 
novamente e introduzo um pedaço maior na boca, consigo reduzi-lo a uma pasta 

Q4 

ASSIS, Machado de. Chronicas. Sao Paulo : W.M. Jackson, 1938. v.3. 
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mole e dutil, a lingua transporta-a até a abertura superior do esofago... e ai fica 
engasgada, pois, neste momento critico, ouço um pan, pan, pan, angustioso no 
balcão. Talvez uma vertigem, um pouco de eter, uma sangria... Sem poder engulir 
nem jogar fora o bocado, apareço para atender o freguês, que quer um 
almanaque de Bristól, para saber quando a melhor ocasião para plantar batatas e 
se a Páscoa cai este ano num domingo. 

Sem dizer nada, dou um almanaque de 1878 da minha coleção. 

Preparo novamente a massa e consigo engulir. Que alívio! 

Agora bem depressa mais um gole, mais outro de café, já mômo, mais 
um pedaço de pão, mas não posso! Pum, pum, pum! Trin, trin, trin! Piá, piá, piá! 

São tres fregueses. Ainda bem! Está garantida a féria do dia... 

— O' seu farmacéte, minha fílharada, são uns doze ou quatorze, nem 
me lembro mais, está com piolho, que é uma pena, só vendo. Eu queria guardar 
dinheiro para o carnaval deixando crescer a vontade os cabelos da piasada; fiz 
uma economia regular, já podia mandar encher aí meia dúzia de bisnaga com 
°étre", mas em compensação, o farmacéte já sabe, estou gastando quasi uma 
fortuna em banha de soldado. 

— Isso é o diabo, o amigo precisa levar agora uma quantidade regular 
e mais forte, acabo de receber da America do Norte um preparado que é um 
porrête. 

— É... é... é...! que bom, o sr; entonce me dê um tostão, depois trago 
a latinha de volta. 

Convenço, com muito custo, ao freguês que com um tostão não dá 
para matar sequer meio piolho. 

— Bem, nesse caso, para não perder a viagem, quero um tostão de 
alcaçuz estrangeiro da Europa. 

O cliente sai mastigando. Recebo cinco vinténs cobertos de azinhavre. 
Desinfeto as mãos, gastando um sabonete de sublimado de mil e quinhentos réis. 

O segundo freguês, um polaco de seus setenta e poucos invernos, 
vinte passados na Europa e o restante aqui, pede um remedio para tirar sardas de 
sua tataraneta que vai se casar no próximo sabado. Ofereço e apresento uma 
multidão de crèmes e loções. 

— Quanto custa este? Cinco mil réis? Não tem mais "barato" ? 

—Como não, temos um quasi à base de subnitrato de pó de traque, 
mas não tão garantido; custa somente quatro mil e novecentos réis, serve? 

— Take dóbre! Desde que seja barato e com esse tostão vou tomar 
"wodka" ai no visinho. Dobreneziu, panie. 

— Dobreneziu. 



Finalmente o terceiro, um caboclo escanifrado, vindo da turbulenta e 
sangrenta Bocaiúva. 

— O sr. tem herva virtuosa? Não? Que pena; mas deve ter as 
sementes milagrosas, meu avô comprou muitas vezes aqui mesmo ainda no 
tempo de D. Pedro II, quando esta praça ainda era sertão, que até dava medo. 

— Também não? A herva dos oito dentes, chá de lagarto morto no 
luar, Alixir de Aparecida, Tonico cardíaco do coração? 

— Nada disso; tudo isso vinha da Europa e agora a guerra terminada 
talvez venha outra vez (é chapa). 

— Mas pó pra desmamar crianças deve ter...continuou a perguntar o 
sertanejo, já meio desconfiado e emquanto ageitava seu cigarrinho de palha. 

— Ah! Isso temos bastante e vende-se muito; apesar de ser um pouco 
caro. 

— Isso não tem importancia. Eu precisava de uns cinco mil reis: para o 
meu netinho, meus afilhados e a sobrinha do compadre Desiderio, que morreu na 
°somana" passada de nó nas tripas. Mas, por ora, eu queria apenas uma amostra 
pra provar no temeirinhodo compadre Duca, pois não ha de ver que aquele 
maldito boizinho mama três garrafas de leite por dia e nessa sêca onde é que 
vamos parar? É um desperposito. 

Dou-lhe a amostra. 

— Até outra vista e não se esqueça de encomendar as hervas 
virtuosas e as sementes milagrosas, que, em chá com mel de mandassaia é muito 
bom para o mal da °escandescencia"... 

Upa! Felizmente, depois de quasi duas horas, volto ao café: está 
geladíssimo, o pão sêco, cheio de baratas. Resignadamente espero pelo café... do 
dia seguinte... 

1930. XICO DE TÉBAS?2 

A cena, transcrita literalmente da Tribuna Farmacêutica, retrata 

com leve ironia as primeiras horas de um farmacêutico quando, de 

manhã, se dirige para atender a freguesia. Sob o pseudônimo de Xico de 

82 XICO DE TEBAS [ Carlos Stellfeld] . O meu café. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 2 , n. 5 , p. 58, fev. 1933. 
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Tébas, Carlos Stellfeld83 conta como era tomar conta da Farmácia 

Stellfeld na Curitiba de 1930, mostrando um pouco de como se dava seu 

relacionamento com os clientes. 

O farmacêutico, esperando um pedido de emergência ou 

fregueses que garantissem a "féria do dia", acaba atendendo quatro 

clientes que fazem pedidos de menor importância. O "sacrifício" do 

profissional já começa aí: pelo trabalho mal recompensado. Apesar de 

haver uma corrente de profissionais contra a farmácia como comércio ( e 

Carlos Stellfeld era um deles), a crônica deixa claro que o farmacêutico se 

preocupava com o resultado econômico de seu trabalho, embora 

procurasse ressaltar que o mesmo era pouco lucrativo, talvez para 

atenuar a imagem de comerciante que já possuía. 

Um farmacêutico domiciliado em Sertanópolis fala também das 

mesmas dificuldades sob o ponto-de-vista de um estabelecimento 

localizado em região rural: 

Na vida da farmacia o mais interessante é o balcão. 
O caboclo da beira dos nos, este chega na farmacia 
dizendo que não podia vir, mas visto sua senhora estar 
passando mal, precisava largar do serviço e vai logo 
explicando: — Eu quero qui u sinhô mi arranje um 
remediu para uma febrinha da minha muiér; mais num 
é maleita, é dessas febrinha da bêra dos rios; mas, oi, 
eu vô logo faiano qui tô sem dinhero, mais eu tenho 
arrois pra coiê i assim que coiê venho trazê seu 
dinhero. 

83 Conforme deduzimos pela fala do freguês que pede um medicamento que "o 
avô comprou inúmeras vezes aqui mesmo, ainda no tempo de D. Pedro II., 
quando esta praça ainda era sertão, que até dava em medo". A farmácia só 
poderia sera Stellfeld, localizada na Praça Tiradentes e fundada em 1857. 
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Depois de alguns mezes, o farmacêutico, vendo-se 

apertado por uma duplicata, pega no livro e dapara 
com a conta do pobre-diabo e manda-lhe a conta. 

Logo no dia seguinte, bem cedo, vem é/e e 
enquanto prepara o cigarrinho de palha, vai dizendo: 

— Seu ajudanti teve in casa e mi falô que vancê 
perciza di dinhero; i nóis lá tá tudo di cama, puis a 
febre inté hoje num saró; aquêle remedio num valeu 
nada, inté mais pioro; o arrois que nois ia coiê 
perdemo tudo na roça pur causa da febre, qui num 
dexô coiê; mais oi, eu tenho, uma porca qui vô 
ingordâ, só pra pagá mecê, a única pessoa a quem eu 
devo. 

No fim das contas o farmacêutico, com pena, 
apronta-lhe alguns fortificantes e da-lhe esperando a 
ciassica colheita de arroz, que não plantou e o porco 
que não engordou m 

Apesar dos "calotes "que levava, o farmacêutico considerava 

que "na vida da farmácia o mais interessante é o balcão". Não apenas o 

local onde exercia sua profissão, mas o palco onde ele era o pivô de uma 

intensa vida social, responsável por respaldar o respeito que a figura do 

farmacêutico inspirava. É certo que a antiga botica possuía bem mais 

nítido e forte este papel de "sala de visitas" da cidade: 

Aquele local era sagrado. Ali costumava dar os "dois 
dedos de prosa", faziam seu habituai °cavaco" os 
personagens de maior destaque da localidade. 

Era na botica que surgiam as idéias, as mais 
sensatas e vitoriosas. Também éra na tenda do 
boticáno onde de primeira mão se obtinham as novas, 
as mais sensacionais e escandalosas da localidade. 

E pelo fato de serem da botica já traziam o seio da 
veracidade85 

FREITAS, Carlos de Arruda. O farmacêutico no interior. Tribuna 
Farmacêutica, Curitiba, v. 7, n. 2 , p. 41, fev. 1939. 

85 CUNHA, Narciso Soares da. Os simples dos nossos avós e a atração da sua 
farmacia. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 7 , n. 2 , p. 42, fev. 1939. 
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O crescimento das cidades e a modificação das boticas, bem 

como das relações sociais, fez com que este cenário se tornasse cada 

vez mais raro, deixando para os "Balcões da Farmacia de outróra, onde o 

circunspecto vigário, o bisbilhoteiro tabelião e o boticário bonacheirão e 

ironico procuravam quebrar a monotonia do local, contando historietas e 

'cortando' sobre a vida alheia... 

Mas tudo isso passou!... Esse ambiente de misterio junto à 

BC 

figura austera do boticario de antanho desapareceu" Assim comenta o 

farmacêutico Narciso Soares da Cunha, referindo-se à multiplicação de 

drogarias onde "vale mais um bom 'balcão' que um otimo farmacêutico" 

De fato, a figura do farmacêutico como detentor de "sabedoria", que 

tornava seu estabelecimento freqüentado por praticamente todos os 

moradores de uma cidade estava mais ligada à botica com suas fórmulas 

do que à drogaria de imensas prateleiras que expunham as coloridas 

especialidades. Era a sabedoria que o tornava "um amigo verdadeiro", 

como afirmava a propaganda A occasião revela o'amigo67 (fig 16), da 

Bayer. As "horas de sofrimento" que passava com os doentes e 

familiares, aconselhando-os sobre o medicamento a ser tomado em caso 

de urgência, o que o aproximava da população que atendia. 

86 Ibid. 

87 A OCCASIÃO REVELA O AMIGO. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6 , n. 6 
, p. 74, jun. 1938. 
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Se as cidades de maior porte já não tinham na farmácia o seu 

ponto de encontro, as cidades do interior a consideravam como um dos 

mais importantes pontos do lugarejo: 

O farmacêutico do interior, com sua autoridade 
morai que lhe confere a nobreza da sua missão, e 
esse pendor psicologico que dá o trato diutumo da 
clientela, que é quasi toda a população local, é o 
substituto de todas as autoridades, do medico, do 
advogado e até do juiz, pois muitas das contendas se 
resolvem amigavelmente nas classicas tertulias da 
farmacia. 

É na farmacia pequenina do interior que os 
espíritos cultos da terra fazem o seu ponto de encontro 
e são constantemente ali fundados os centros literarios 
e discutidos os problemas políticos e sociais, em cujo 
trato se aprimora a cortezia e o respeito entre os 
homens. 

A complexidade da vida intensa das cidades 
apaga, sem duvida, certos relevos que ganha no 
hinterland a figura amavel do farmacêutico 88 

Ao farmacêutico do interior, assim como o "boticário de outrora", 

era cobrada uma vasta bagagem de informações, como comenta Carlos 

de Arruda Freitas, sobre sua vida no interior: "Entender de lavoura e 

veterinaria é especialidade dos colonos italianos, que trazem o 

farmacêutico num cortado nas constantes perguntas de remedios, ora a 

uma vaca, ora a um cavalo e assim êle vai passando o tempo á espera 

que outro lhe venha perguntar o que é que deve pôr nas uvas, que não 

amaduressem por igual"89. 

88 A MISSÃO do farmacêutico. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2., n. 5, p. 51, 
fev. 1933. 

89 FREITAS, p.36 
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Dentro deste amplo conhecimento, um deles era o mais 

requisitado. Fosse no interior ou na capital, ao farmacêutico, como agente 

de saúde, cabia o papel de auxiliar o cliente, esclarecendo eventuais 

dúvidas sobre o medicamento receitado ou aconselhando um 

medicamento. Na cidade do interior ou nas antigas boticas, o 

farmacêutico tinha esta função ainda mais acentuada, pois a figura do 

médico era mais rara. A Bayer explora ao máximo esta característica do 

farmacêutico. Na propaganda Não faz mal... batendo elle abre90 (fig. 17), 

a Bayer ressalta a importância da existência do farmacêutico na cidade do 

interior, afirmando-o como" guia experimentado", capaz de substituir o 

médico quando da ausência deste, principalmente em situações de 

emergência. 

Embora ressaltando em quase todas as suas propagandas o 

papel do farmacêutico na ausência do médico , a indústria farmacêutica 

produtora da "Cafiaspirina" explorava uma característica que o 

farmacêutico possuía não só em seus tempos de boticário, como também 

atendendo nas drogarias. O conselho sobre o medicamento nem sempre 

passava pelo médico, nem quando ele era acessível. O farmacêutico era 

procurado principalmente por pessoas de mais baixa renda, que tinham 

menos condições de pagar um médico. Mas não eram só as razões 

financeiras que aproximavam o farmacêutico do doente. 

90 NÃO FAZ MAL.. BATENDO ELLE ABRE. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 
4 , n. 5 , fev. , p.80. 1936. 
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Além do acesso financeiro, havia outros que aproximavam 

ainda mais este profissional do paciente, sem que este sentisse falta do 

médico: a linguagem e a proximidade vivida no cotidiano. O paciente 

sentia-se muito mais à vontade com o farmacêutico, aquele que estava 

mais próximo dele todos os dias, cujo acesso era possível simplesmente 

adentrando a porta da farmácia. Era com este profissional que trocava 

idéias sobre "vacas e uvas", como conta Carlos Arruda de Freitas, ou 

tinham a liberdade de demonstrar seu conhecimento sobre ervas 

medicinais, como conta Carlos Stellfeld, sem medo de ser censurado. 

Mas toda esta intimidade com o paciente daria grandes dores 

de cabeça aos farmacêuticos ; suas relações com os médicos, já um tanto 

estremecidas, se tomariam ainda menos amigáveis. Zeloso da medicina 

— e do poder adquirido detendo este saber — o médico sempre 

combateu todas as formas de "charlatanismo", fossem elas exercidas pelo 

curandeirismo, espiritismo, homeopatía ou outras formas de cura não 

reconhecidas pela classe médica oficial. O farmacêutico não seria 

exceção. Porém, o papel deste profissional de saúde diante do processo 

terapêutico o deixaria, muitas vezes, numa posição delicada perante 

médicos e pacientes. Uma vez que o farmacêutico já havia exercido, 

historicamente, a posição de médico, principalmente nos locais menos 

assistidos e dado os conhecimentos que possuía sobre patologia, 

anatomia e terapêutica, ele era um elemento capaz de substituir o 

médico. Além disso, e principalmente, era um agente de saúde aceito ' 

como tal pela população. 
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Em Curitiba, o Dr. Aluizio França possuía uma coluna de 

atendimento às mães no jornal Gazeta do Povo, onde estas escreviam 

pedindo aconselhamento para tratar de seus filhos. A mãe de Joãozito, 11 

meses, residente em Antonina, escreveu ao Dr. França contando que o 

menino, desde o nascimento, tinha um catarro que lhe provocava uma 

tosse insistente e, para sanar a situação, havia consultado médico, 

farmacêutico, ministrado xaropes, tudo sem resultado Pedia então ao 

doutor um "remediozinho" que o curasse. Dr. França responde, indignado, 

que o caso não era para xaropes ou farmacêuticos, mas sim de uma nova 

consulta médica. Acrescentava ele: 

Xaropes e farmacêuticos de nada valem. Além 
disso, quem consulta farmacêutico quer mesmo perder 
o tempo. Farmacêutico sabe é fazer remedio. Este é 
que é o seu oficio. O farmacêutico que receita é 
charlatão criminoso, porque viola a lei. Mande a receita 
que lhe deu o farmacêutico para o Diretor de Higiene 
aqui, fara um grande benefício ás outras crianças, que 
ainda poderão ser receitadas por ê/e9'. 

Embora avaliando a manifestação do médico como uma 

"ousadia e ofensa á classe"92, os farmacêuticos, de maneira geral, 

concordavam publicamente com a afirmação do médico de que não 

competia a eles a função de diagnosticar e receitar. O farmacêutico 

Afonso Camargo Madeira escreveu comentando um artigo, também 

publicado na Tribuna Farmacêutica, escrito por um médico que acusava o 

91 NOTA. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2, n. 5, p. 52, fev. 1933. 

92 Ibid. 
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farmacéutico pela "ruina econômica" da categoria pois, segundo ele, os 

colegas farmacêuticos, "para aumentar seus beneficios, exercem 

ilegalmente a profissão, atendendo a enfermos e prescrevendo 

medicamentos"93. Além disso, "nas farmacias são aviadas receitas de 

pessoas não autorizadas e que se dedicam ao exercido ilegal da 

medicina: parieiras, enfermeiras, charlatães, centros espíritas, etc, etc"94. 

Madeira afirma categoricamente: "Toda a vida soube que o farmacêutico 

sempre foi o conselheiro e amigo de seus clientes, indicando-lhes um 

medicamento nas enfermidades ligeiras, nunca entretanto invadindo 

seara alheia e se ha alguns que a esse exercício ilegal da medicina se 

dedicam, não responde a coletividade por seus erros"95. 

Madeira acrescenta ainda que se "as farmacias atendem 

receitas de pessoas que exercem ilegalmente a medicina, isso só pode 

ocorrer no caso do fornecimento de especialidades farmacêuticas de 

venda livre". Após esta afirmação, o farmacêutico continua o texto, 

juntando sua voz às várias vozes dos colegas que criticavam as 

especialidades receitadas pelos médicos, o fim da arte de formular e a 

farmácia comercial. Uma das coisas mais curiosas do texto é ele estar 

seguido da propaganda intitulada O bem estar de seu cliente não vale 

93 EROSA, Pedro M. A situação economica do medico. Tribuna Farmacêutica, 
Curitiba, v. 4 , n 7, p 104-105, abr. 1936. 

94 Ibid. 

95 MADEIRA, Afonso Camargo. Atualidade. Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4 
, n. 8 , p. 122, maio. 1936. 



150 réis?96 na qual os fabricantes do "Sal de Fruta Eno" tentavam 

convencer os farmacêuticos da necessidade de se consumir o produto: 

(...)Mas, mesmo superior em qualidade, os snrs 
farmacêuticos, olhando o conteúdo dos frascos do 
'SAL DE FRUTA" ENO, verificarão que contendo o 
seu vidro pequeno 28 grs., o grande 110 grs. e o 
gigante 220 grs., contêm muito mais do que os outros 
similares, por ser, alem disso, um sal concentrado. 

No vidro gigante, por exemplo, ha mais que 80 
dóses que, calculando-se pelo seu preço, vem sair a 
150 réis cada uma dóse! 

Se os snrs farmacêuticos mostrarem isto aos seus 
clientes, demonstrarão também que o publico pôde 
usar um produto de primeira qualidade pelo menor 
preço. O "SAL DE FRUTA" ENO è usado no mundo 
inteiro ha mais de 65 anos o que patenteia o seu alto 
valor. 

Uma dóse de "SAL DE FRUTA" ENO todas as 
manhãs, ao despertar, garante o bem estar o dia todo. 

Não vale 150 réis a disposição diaria do seu 
cliente? 

A atuação do farmacêutico junto ao consumidor era inegável. 

Embora ressaltando inúmeras vezes que não exercia ilegalmente a 

medicina, a categoria admitia sua relação terapêutica junto ao paciente, 

mas ressalvava que esta não ia além do esclarecimento que prestava 

sobre o medicamento receitado pelo médico: 

O farmacêutico, todos sabemos , é bastante vezes 
consultado sôbre a maneira de dar ao doente os 
remédios. Isto acontece sempre que o doente não 
compreende a prescrição do médico, ou quando se 
trata de especialidades farmacêuticas que exigem 
explicações suplementares. Ao demais, a realidade 
prova que o doente compra medicamento sem 
consultar médicos.ti>! 

96 O BEM ESTAR DE SEU CLIENTE NÃO VALE 150 RÉIS?. Tribuna 
Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 123, maio. 1936. 

97 WASICKY, Richard. A farmacologia como prerrogativa do ensino farmacêutico. 
Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 9, n. 4, p. 77, abr. 1941 
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Embora os farmacéuticos sempre se defendessem da 

acusação de que receitavam medicamentos, é difícil acreditar que isso, 

na prática, de fato ocorresse. Com tantos conhecimentos em terapêutica, 

é improvável que o farmacêutico cruzasse seus braços ao receber um 

pedido de auxílio. Stellfeld, na crônica que introduz este capítulo, vivência 

uma situação em que um seu freguês lhe pede algo para os piolhos de 

seus filhos. O farmacêutico aconselha: " — Isto é o diabo, o amigo precisa 

levar agora uma quantidade regular e mais forte; acabo de receber da 

America do Norte um preparado que é um porrête."9® 

Mas não eram só os farmacêuticos que ameaçavam a 

supremacia médica ao indicar um medicamento. As especialidades 

produzidas pela indústria farmacêutica facilitavam o acesso do 

medicamento ao paciente. "A realidade prova que o doente compra 

medicamento sem consultar médicos"39, afirmava o farmacêutico Richard 

Wasicky. Seus colegas justificavam o acesso fácil ao medicamento 

citando Bernard H. Shaw, em "O dilema do médico": "A culpa é nossa se o 

público está ávido por remedios. Nós, os medicos, temos propagado essa 

superstição. Nós mesmos estamos ensinando ao publico com os 

preparados que receitamos a curar-se por si mesmo e em vez de procurar 

o consultorio vae diretamente às farmacias."100 

98 XICO DE TÉBAS [ Carlos Stellfeld], p.58. 

99 WASICKY, p. 77. 

100 EROSA, p. 104. 
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Além da figura do farmacêutico a aconselhar medicamentos, o 

consumo do produto pelos pacientes sem a receita médica, ou seja, a 

auto-medicação como é mais conhecida, era incentivada pela própria 

maneira como o medicamento era exposto e comercializado. Os 

preparados industriais invadiam o mercado, "transformando as prateleiras 

1Ö1 

das farmácias em verdadeira exposição de embalagens e cores" sendo 

colocadas lado a lado de outras mercadorias de uso diário. Além da 

propaganda popular, isto, sem dúvida, foi um dos motivos de atração do 

público pelo medicamento industrializado que, transformado em bem de 

consumo, instigava uma necessidade a ser satisfeita por ele. 

Ao lado do medicamento formulado e composto pelo 

farmacêutico — que, além de não permanecer exposto, já que em sua 

maioria eram compostos na hora do pedido — a especialidade se 

assemelhava a um objeto de luxo, onde só sua embalagem já provocava 

no consumidor o desejo de comprá-lo. Enquanto o rótulo de uma fórmula 

102 

constava de uma etiqueta com a instrução de uso do mesmo , a 

embalagem da especialidade era quase uma obra de arte, como 

demostram as propagandas do Haematogen do Dr. Hommef03 (fig. 18) e 

101 MADEIRA, p. 122. 

102 ANJOS, Otávio Pereira dos. Lições de Farmacia Practica. Curitiba : 
Impressora Paranaense, 1933. 

103 HAEMATOGEM DO DR HOMMEL.Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2, n. 5, 
p. 86, fev. 1934. 
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do Instituto Medicamenta104 (fig. 19). Ao referir-se ao fato, Carlos Stellfeld 

escrevia: 

Em gerai o consumidor de medicamentos deseja 
bem se compenetrar do medicamento usado, lendo 
toda a literatura que acompanha a especialidade e é 
para êle uma satisfação poder discutir e mesmo 
recomendar o remedio indicado para seus males. A 
especialidade (embora cara) agrada ao freguês; ela se 
apresenta não como um produto de primeira 
necessidade, mas sim com o aspeto de um produto de 
luxo (salvo, bem entendido, nos casos em que a 
mesma formula não possa ser executada na 
oficina).105 

Além da aparência vistosa, o medicamento também 

apresentava algo quase invisível aos olhos do consumidor, mas que fazia 

grande presença na hora de sua aquisição: a bula. A bula, definida por 

Fernando Lefévre106 como o discurso público sobre o medicamento, tira o 

mesmo do poder do médico, exercido na receita e do poder do 

farmacêutico, que detinha o segredo da arte de formular. Ela é portadora 

de um discurso ambíguo, o discurso da indústria farmacêutica que se 

dirige tanto aos médicos, já carentes da prática de formular, quanto ao 

público leigo, desprovido do saber médico, que fazia a analogia entre 

doença e cura A bula, assim como a propaganda farmacêutica popular, 

seria um dos pontos de partida do diálogo estabelecido entre paciente e 

104 INSTITUTO MEDICAMENTA.Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 
126, maio. 1936. 

105 STELLFELD, Carlos. A presente situação profissional da Farmacia Tribuna 
Farmacêutica, Curitiba, v. 7 , n. 1 , p. 12, jan. 1939. 

106 LEPÈVRE, p.84. 



medicamento; diálogo este que já existia, mas que agora faz-se de 

maneira quase que direta, entre este "agente-sofredor" — o paciente — e 

o símbolo de sua cura ou da saúde — o medicamento. 
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Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 11, p. 172, ago. 1936. 
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e o que sabe, pela experiencia c co-
nhecimentos therapeuticos, quaes os 
preparados „que sempre fazem bem e 
nunca fazem mal. 

• O Pharmaceutico é o amigo certo da 
Casa Bayer, porque sabe que, forne-
cendo um preparado garantido pela, 
CRUZ BAYER, está fornecendo um 
remedio de maxima eificiencia nos casos 
indicados. 

IBAYER] S E È ES A Y E ES Ë BSQ/VL 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 11, p. 172, ago. 1936. 
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9 A popularidade que desfruta o Phar-
maceutico nas cidades do interior não 

provém da fortuna pessoal ou da influencia política. Ella é, sim, a 
resultante dos serviços por elle prestados a ricos e pobres, nas horas 
de afflicção e desanimo. Quantas vezes não se ergue elle do leito, 
estremunhado de somno, para attendèr a um appello, fóra de horas, 
de quem precisa um remedio urgente! E também o pharmaceutico 
que, á falta do médico^ lembra o medicamento que convém, acon-
selhado pela pratica e pelos seua conhecimentos da sciencia thera-
peutica. 
• Os remedios da Bayer estão sempre na sua lembrança e elle os 
aconselha com convicção, porque sabe que a CRUZ BAYEll i o 
symbolo da pureza e da ei 

? " b T Y E R Ê 
HUUMW1UMRSI 
D O M 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 11, p. 172, ago. 1936. 
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FIGURA 7 

Ribombam os trovões, fuzi-
lam os re lámpagos , a chuva 
cáe, o frío corta . . .Como apraz 
nessas horas, na tepidez do 
leito macio, a doçura de um 
somno tranquillo! 

Não a tem garantida o phar-
maceutSco; se, alta noite, lhe 
vêm bater 4 porta, em ' 
busca de um medica-
mento, fiel ao seu sa-
cerdocio, ergue-se elle 
do leito e corre a arten-
der ao afHicto. Quantas 
vidas salvas graças ao 

S e é B a y a r 
é P o m 

soccorrq opporcuno do phar-
maceutico! E não somente o 
remedio, mas também o con-
selho da sua experiencia elle 
offerece a quem o procura, nos 
momentos de afflicção. 

Quando se trata de dores de 
qualquer natureza, elle aeon* 

selha CAFIASPIRINA, 
porque sabe que esse 
é o remedio de con-
fiança, de efficácia com-
provada e garant ido 
pela CRUZ BAYER, 
de renome universal. 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 32, nov. 1935 



FIGURA 8 
m 

L'. 

lOIIOi DO Off lCIOl 

9 A expressão popular "ossos do officio" traduz a* dificuldades que O . -
profissional encontra no exercício dos seus misteres. O Pharmaceutic«» --v 
tem, como todos os outros profissionaea, os seus "ossos do officio**! 
levantar-se tarde da noite para attender a um cliente que lhe bate â poeta 
em afflicção; indicai, á falta do médico, um remedio de emergencia. 
• Nos momentos de indecisão e de duvida a "Cruz Bayer" lhe indica o -
melhor caminho a seguir. E, assim como elle aconselha sempre Ca/í-
aspbrma contra dores e resfriados, não terá duvida em aconselhar O -
TONICO BAYER como o melhor fortificante ou HELMITOL como' . * 
o mais precioso desinfectante dos rins e da bexiga, ou MITIGAL \ ' -
como o remedio clássico contra as coce iras. • 
• E que o Pharmaceutico sabe, melhor que ninguém, que *SE É ^ t , 
BAY ERE BOM". E elle o affirma com a convicção que a experiencia 

S E È B A Y E R B O * * 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v 4, n 8, p. 127, maio. 1936 
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¡•<tr 
* 

SE E BAYER 
É BOM V 

^ C o m o ' o engenheiro da Estrada de Ferro' 
não sabe a hora em que será chamado para 
attender a urn descarrilamento ou a uma; 
queda de barreira, assitn o Pharmaceutico não . 
sabe quando lhe baterão á porta em busca de 
um remedio de urgencia- E elle attende com 
presteza e boa vontade ̂ porque faz de sua 
profissão um sacerdocio, y v J '•* 
• Felizmente, não faltam em sua phannada, 
medicamentos nos quaes elle confia, e que 
pode fornecer com segurança nos casos indi-
cados e ã falta Ho médico. ' 
• Os preparados garantidos pela CkUZ 
BAYER são preciosos amigo? do Pharmacol 
tico; e elle retrib-je essa amizade, com a sym-
pathia e o devotam;nto que não cesaa de 
manifestar á CASA BAYER. ' ' -

Tribuna Farmacêutica,Curitiba, v. 5, n 1, p. 16, jan. 1937 
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o W m c o m s e l h b 

Já bem longe vae o tempo em que o Pharmaceutic©,—o 
boticario—não passava de um homem mais ou menos' 
hábil em manipular pílulas e xaropadas. Hoje o Pharma- . 

_ ' ceutico é um profissional cuja arte está intimamente liga-
' da á scieticia medica da qual é um precioso colaborador. 
, Quando hoje o cliente entra na Pharmacia já não se lixai- . 

ta a pedir o medicamento; pede também conselhos e in-
dicações -ao pharmaceutic». E é então que elle, graças ao . 
seu estudo, á sua observação e á sua experiencia, elucida 
o cliente sobre varios pontos, jaconseínando-lhe certos 

. ' medicamentos, como por exemplo, , a CAFIASPIRINA 
• ' 7} . que elle -sabe ser o remedio de confiança • 

; * " > • contra todas as dôrcs. E, assim como o sa- • 
(bayem ¿ ; <**dote dá, com a sua oração, que é o ré- / 

% v i / medió da alma, o bom conselho, assim tam- ( 
ê b¿yi^i'.y.bem acompanhados" de conselhos salutares 

f o Jjharmaceuticp os remedios do corpo. ' 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 50, dez 1933 
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Qttandfo falta o 
6 o Pharmaceutico quem, solicitamente attende com os pr i«^ 
tneiros soccorroB. A sua rida é toda ella dedicada ¿ «aóde^í 
do proximo; a qualquer momento, ás rezes altas horas da^ 
noite, ás Tezes doente elle proprio, está prompto a soccorrer ^ 
x> que soff reu! Colaborador do medico, a sua colaboração^! 
de summa importancia; a formula por esse presoripta, p6d«0& 
ser optima; entretanto, que valerá ella se não fôr oonscien^«. 
ciosamente preparada? / - • • -

* >T- ••>_ 

: • E quando falta o Doutor, ainda é o Pharmaceutico quem^W, 
com a sua pratica, aconselha um preparado Bayer—HEL-5^ 
MITOL ou MITIGAL, ELDOFORMIO ou ADALINA^ 
porque sabe que taes remedios são de comprovada efficácia.v'i 
E ainda eile quem ajuda a propagar a 
fama da CAFIASPIRINA contra todas v 

> as dores, resfriados, cólicas de senhoras, " 
; t etc. É que elle reconhece na CAFIAS- : : 

PIRINA O remedio jde confiança. ' ± BAYEB É B O * I 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6, n. 5, p 62, maio 1938. 
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• - - Quantas vezes, noite alta, emauanto a cidade dorme, o pharmaceutico é 

^ obrigado s erguer-se do leito pars aviar uma receita urgente ou fornecer um medica-

mento prescripto pelo medico para applicação immediata I 

Nesses momentos cfle põe de lado o seu conforto, esquece o proprio 

bem estar para attender a uma vida em perigo ou para alliviar as dores lancinantes 

de um ente que soffre. Por isso é o Pharmaceutics na sua cidade ou na sua villa, 

olhado com a geral estima; elle t, de facto, credor da gratidão de muitos, aoi quaes 

humanitariamente serviu nas horas angustiosas. 

E todos nclle confiam com a mesma segurança com que elle proprio 
confia no* productos garantidos pela "CRUZ BAYER". 

Tribuna Farmacéutica, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 134,nov. 1938 
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^ . . . . J i l f i j ' d 

A angustia e a affltcç&õ estampam-se nesta physíonomia apre-
hensiva. Alguém. — mãe. filho, esposo, em summa, um ente querido\ 
está em casa, sofírendç dores lancinantes ou. talvez, em perigo im-
minente de vida. — - ^ --•• -

EJIavero correndo A Pharmacia. O módico, recommendou a 
maxima urgencia. , • ' ' . 

tloite alta. ' A Pharmacia estava fechada e o^Pharmaceutico dormia.. 

A affíicçào venceu o escrúpulo. Batea Esperou anclosa. Tornou 
a bater. Um homem veio abrir, estremunhado, ma! desperto. E. sem irrita-
ção nem mau humor, eit-o prompto a prestar o serviço que lhe è solicitada. 

O Pharmaceutico' è, em momentos taes, o Sacerdote da Provi• 
dencia. o amigo do seu semelhante. Nenhum interesse o guia « não 
ser o de servir ao proximo. ' ? . . -, • 

-• 'i ' 
Elle collabora com ç> médico no rude combate pela Vida con-

tra a Morte. 
Quantas victorias tem conseguido essa perfeita collaboraçãof 

L S 332 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 5, p. 76, fev. 1936. 
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a q[tiem padece 
• É a nona obra de misericordia. Se o medico o formula, ou indi-
ca o medicamento, é o Pharmáceutico que o prepara ou que o for-
nece. Da sua pericia e da sua consciência profissional depende, em 
grande parte, a saúde do cliente. - —" 

9 Também, ao Tender am preparado, ainda é o Pharmaceutico 
que chama a attençâo do seu freguez para o perigo de certas drogas 
duvidosas e aconselha o uso de tnedR-atncnlo* arredilados e justa-
mente afamados como os que iraxein a Cruz JJjijcr. Elle Já se ha-
bituou, por exemplo, a dizer aos seus clientes ijiue CAFIASPIRINA 
é o remedio de confiança contra lodas~~as dures. 

• É o que lhe ensinaram as lições da 
observação e da experiencia, fe essas li-
ções elle não as guarda egoísticamente 
para ai; faz ccm que délias se aproveitem 

: os que precisam do soccorro da medicina. -SE £ BAYER É BOM 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 5, p. 76, fev. 1936. 



A MEMORIA DO 
PHARMACEUTICO. 

• O Pharmaceutico deve ser dotado de muito bôa memoria. E não 
é só. Cumpre-lhe ligar o nome do medicamento ao dan doenças a 
que se destina. 

Certos preparados, o Pharmaceutic«} conhece de cor e salteado, de 
tanto lidar com elles; e é capaz de dizer, immediatamente e sem 
hesitar, todas as suas applicações. 
O Assim elle indicará com a maior segurança o HELM1TOL para 
os rins e as vias urinarias, o ELDOFORMIO para as diarrheas, o 
MITIGAL para coceiras, a ADALINA para nervosismo e inscmnia, 
injecções de TONOFOSFAN para fraqueza geral, anemia, etc. 
• A memoria do Pharmaceutico não falha nunca, sempre que sc 
trata de productos Bayer. 

S E E A Y E R Ê 
BE 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 5, n. 10, p. 132, out. 1937 
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Amigo não é aquelle que a todo proposito nos fala da sua 

• amizade. Esta nem sempre resiste ás provas a que ê submettida. É 

nas horas de amargura e soffrimento que o verdadeiro amigo se revela. 

E eis porque nas cidades como nas vidas « povoados, o Pharmaceutico 

é sempre considerado um amigo verdadeiro. 

A quantos tem elle valido nos momentos de angustia, aconse- ' 

lhando, çmquanto o médico não chega, um remedio de urgencia, animando, 

consolando, avivando nos corações a coragem e a esperançai A sua expe-

riencia o torna conhecedor dos remedios que inspiram confiança,- por isso 

o "amigo Pharmaceutico" i sempre um amigo da Casa Bayer e nao 

. cansa de dar claras demonstrações dessa amizade- Também elle não 

ignora que este sentimento lhe é retribuido com a maxima cordialidade. 

» 1 = y -wà dà -jm 
Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 74, jun. 1938 
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PHARMACIA 

Se é B a y e r 
6 B o m 

N ã o f a z m a l « « « 

b a t e n d o e l l e a b r e 

Sabe-o toda a pequena cidade; e, por isso, quando 
um mal subito surprehende, fóra de horas, qualquer 
pessoa da família, sabe-se que o pharmaceutico 
deixará o seu leito para vir, tonto de somno, abrir 
o seu estabelecimento para preparar uma formula 
ou fornecer um remedio que alivie o soffrimento do 
enfermo. Por isso toda a pequena cidade estima o 
Snr. Pharmaceutico que é também um guia experi-
mentado e, se falta o medico aconselha o remedio 
que o doente deve tomar. Assim é 
que para as dôres em geral, resfriados, 
incommodos de Senhoras, elle acon-
selha sempre^ÇAFIASPIRINA porque 
sabe- que esse é o remedio de con-
fiança, garantido pela GPUZ BAYER. 

"Ú 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v 4, n. 5, p. 80, fev.1936 
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H a e m a t o g e r i d o D r - H ö m m e 

»i 

Haemoglobins liquida puríssima, glicarlna . 
qulnflcamente pura e «ssenclas aromat ic« ' 

Isenlo de acido borico, acido salicilieo, ou qualquer outro . 
anlibacteHcida, contem hemoglobina pura, loslatos (sódio, 
potássio e lecitina) e também as nSo menos importantes albú-
minas do sôro, - em estado concentrado e depurado, ás quais 
o Iftbio Prof. Carrels atribue grande importancia. De grande ~ 
valof como hemoplastico. organoferruginoso e reconstituinte 
dietetico. para 'enancas « adultos, para .combater a fraqueza 
organica. 

Multo Importante, especialmente na clinica 
Infantil: 

Pd^e >ser usado diariamente como medicamento dietetico' 
e 'complemento alimentar, durante longos anos sem inter* . 
rupçâo e sem causar danos, visto traür-se de um produto 
orgánico natural. 

Olimos resultados no tratamento ' do Raquitismo, 
Escrojulose . Anemia, Neurastenia, Malaria, na 
Astenia e Conoalecenfas, (Pneumonía, Influenza, etc.) 

De calor incontestável como cigorizador dos tuber- -
calosos. Apetente de sabir agradase!. Muito bem 
aceitado pelas crianças. 

O Haemalogen do Dr. Homnicl garante ilimitada conseroação nas zonas 
tórridas, tíeuido ao processo especial empregado na sua fábricação. 

• Rogamos exigir do ¿eu farmacéutico s e m p r e . " 

iJ 
H A E M A T O G E N D O D R . H O M M E L 

: _ : a l i m d e e v i t a r c o n t r a t a ç õ e s . , 

Modo de empregar: 

C r i a n ç a s p e q u e n o s : I— 2 colheres das de 
chi misturada com'leite momo. 

C r i a n ç a s m a i o r e s : 1—2 colheres das de 
sobremeza (puro). ' 

A d u l t o s : 1 — 2 colheres das de sopa por dia 
antes das refeições. 

I • ^Amostras gratis .aos Snrs. Medicos I 
Encontrarse nas bAas farmacias e drogarías 

J M Q U i m DO 1 . BOMMEL 

i l i a n u i i i » lots 1> ¿éJmfrJjji-Wdba 

Tribuna Farmacéutica, Curitiba, v. 2, n. 5, p. 86, fev. 1936 
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O s extrados fluidos, extractos n o « ' 
Ies, tinturas, pÓs officinaés, olcoo-
latos, pomadas e demais productos 
do INSTITUTO MEDICAMENTA, são . 
rigorosamente manipulados, sotisfo* ' 
xemóos mais exfgèntes pharmaceu-
tîcos e são encontrados em todas :. 
o s drogarías do Brasil. Vão acorv* '' 
dicionodos por processo especial, 
patenteado, que dispensa o uso de 
qualquer instrumento pora abertu-
ra dos frascos e psrmUte o apro-
veitamento da rolha original. > » » 

BUA CAETANO PiNTO Ho. 25 
CAIXA POSTAI. 9U. S. PAUIO 

s Depositario no Paraná: WENCESLAU TEIXEIRA 
Rua Ebano Pereira, 33 : : CURITIBA 

Tribuna Farmacêutica, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 126, maio. 1936. 
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CAPITULO III: Saúde x Doença : A voz e a vez do 

paciente 

3.1 O paciente fala. 

(...) Tenho me tratado com xaropes - Santo Antonio -
São João e Brommil, e outros remedios cazeiros, é o 
que tem me dado alivio. 

(Elly -
Rebouças)1 

Este capítulo começa em silêncio Sim, silêncio. As vozes 

existem, mas é preciso estar atento para conseguir ouvi-las. Quanto 

menos se espera, lá está ele, falando de sua doença. O paciente, 

distintamente do médico ou do farmacêutico, não possui muitos espaços 

para ser ouvido. Fizeram dele um "paciente": aquele que padece, doente 

e ao mesmo tempo resignado, conformado*. Estes dois últimos adjetivos 

já bastariam para que ele falasse o estritamente necessário, o suficiente 

1 FRANÇA, Aluízio. Consultorio de ensinamento às mães. Gazeta do Povo, 
Curitiba, 26 abr. 1931. 
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apenas para ser diagnosticado e tratado convenientemente pelos agentes 

de saúde, denominação que já indica que serão eles os únicos a agir. 

Mas não, o paciente é teimoso. Afinal, é nele que a doença ocorre, é o 

seu corpo que sofre. Mais ainda, é ele quem sofre. E como sofredor, 

precisa também agir: precisa falar de sua dor, precisa buscar a cura, 

precisa compreender o que se passa consigo mesmo 

O paciente fala Fala através do Dr. Dirceu Lacerda, quando 

vinha "pedir uma bôa pomada" para seus males. Ou quando falava ao 

farmacéutico Carlos Stellfeld que a "filharada" estava com piolhos e 

precisava de um medicamento eficaz para combatê-los. Mas, onde 

encontrar sua fala destituída de intermediários, ecoando nos consultórios 

médicos, no momento da consulta ou no balcão das farmácias, pedindo 

conselhos Certamente, é querer demais, são vozes que já se dissiparam 

no tempo. 

É através do jornal Gazeta do Povo que podemos ouvir a voz 

do paciente mais claramente. Em um dia de junho, em 1931, na cidade de 

Castro, Chiquita resolve escrever ao Dr. Aluízio França. Hesitara um 

pouco, é verdade. Gostaria que seu marido estivesse em casa para 

ajuda-la na redação, afinal não seria fácil falar ao médico com sua 

linguagem tão simples. Mas restava a esperança de que o doutor 

atendesse ao seu pedido, e não publicasse a carta. Ao menos só ele a 

» Duas das onze definições para a palavra "paciente" no "Novo Dicionário Aurélio 
da Lingua Portuguesa ". 
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leria e ela não teria que se envergonhar perante os demais leitores do 

jornal. 

Chiquita olha novamente para o exemplar da Gazeta do Povo 

aberto em cima da mesa, na página onde estavam publicadas as cartas 

de outras leitoras que, também angustiadas pela doença, haviam pedido 

auxilio ao Dr. Aluízio França. Enfim, levanta-se decidida, pega caneta e 

papel e escreve: 

Eu sofro ha 4 anos de tosse acompanhado de 
vomitos e falta de ar o que mais me maltrata, é a falta 
de ar, para eu andar 20 metros é com grande sacrificio 
fico quase afogada principalmente sendo preciso falar. 
Não posso trabalhar pois me dá uma canseira 
medonha. Todos os anos me ataca o reumatismo de 
eu ficar 3 mezes de cama gritando de dores, 
felizmente com a ajuda de Deus e do medico consigo 
levantar ficando muito fraca durante esse tempo, só 
passo a leite. Tenho 28 anos de idade, gosto de 
passear, porem de auto, me alimento muito bem, mas 
quando vem a tosse vomito. 

Injeções, xaropes e raio ultra-violeta, até esse 
ultimo foi aplicado com 2 mezes de tratamento, não 
conseguindo melhora alguma. Espero na fé que tenho 
ficar curad Tenho lutado muitíssimo, menos com a 
"santa" dos coqueiros e com o tumulo de Augusto 
Branco! 

P.S. - Estou gravida de 6 mezes, tenho 2 filhos 
que são umas verdadeiras [sic] teteia gordos e sadios. 
Se o snr achar que a carta não deve ser publicada, 
será favor, pois esta muito mal feito mas eu não sei 
fazer melhor, e meu marido esta ausente. O. snr não 
va rir a minha custa.2 

4 9 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 02 out. 1931. 



1 
Dobra o papel, põe no envelope já endereçado e vai até o 

correio. Poucos dias depois, com a chegada do jornal, vê a resposta tão 

esperada, publicada na coluna "Consultório de Ensinamento às Mães": 

Rir, eu? Não ha perigo! Quem será capaz de rir 
de uma pessoa doente? Sua carta está muito bem 
escrita. Sobre seu caso, eu acho melhor a assistência 
do medico da sua confiança. Pela sua carta eu fiquei 
supondo que tudo que a senhora esta sofrendo é 
consequencia dos seus reumatismos periódicos. É 
preciso por isso, cuidar do seu coração e agora, no 
seu estado, os cuidados devem ser dobrados, -
cuidados medicamentosos e cuidados de dieta, 
sobretudo. 

Não deve descuidar também de mandar 
examinar a urina e vigiar muito os seus intestinos. 
Repouso, frutas, leite, comidas leves, eis o que daqui 
de longe, eu posso aconselhar. A senhora se curará, 
tenho certesa. Remedios, só o seu medico assistente 
poderá dar3 

Assim se manifestava o Dr. Aluízio França, diante do pedido de 

Chiquita. O professor de terapêutica clínica da Universidade do Paraná 

mantinha, desde 1930, a seção "Consultório de Ensinamento às Mães", 

no jornal Gazeta do Povo. Como o próprio título sugeria, destinava-se às 

mães que tivessem dúvidas quanto à alimentação, à higiene e à saúde de 

seus filhos e que quisessem ser "ensinadas" pelo saber médico. 

Inicialmente, apenas as mães recorriam à seção, pedindo por seus filhos. 

Nas cartas, muitas vezes emprestavam suas vozes às crianças, sendo 

elas que "falavam" ao médico. Com o tempo, as próprias mães pediam 

consultas ao doutor, assim como mulheres solteiras, sem filhos e até 

3 Ibid. 
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homens. Estes últimos não eram atendidos, como o "Consulente", de 

Curitiba: "Os jovens não podem ser attendidos. Eu tenho attendido ás 

jovens, que é coisa muito diversa. O CONSULTORIO, aqui, é de 

ENSINAMENTO ÁS MÃES e, por extensão, ás futuras MÃES.Procure, por 

isso, um CONSULTORIO DE ENSINAMENTO AOS PAES."4 

Clovis, também curitibano, escreve ao Dr. Aluízio França, 

provavelmente pedindo um tratamento para alguma doença venérea. O 

médico responde: "Este consultorio não é para rapazes. Procure o Posto 

antivenereo ou um medico especialista. Transfira o casamento até sarar.5 

Dr. Aluízio França sabia como cativar seus leitores, embora 

muitas vezes se mostrasse verdadeiramente contrariado com os 

procedimentos de seus pacientes e fosse categórico em suas respostas, 

o médico utilizava-se de uma linguagem simples e se dirigia de modo 

pessoal a cada de seus pacientes. Por isso, a coluna ganhava mais 

leitores (e, principalmente, leitoras) que buscavam uma orientação para 

seus problemas de saúde e a encontravam facilmente no "Consultório", 

que chegava a fazer parte do dia-a-dia de alguns leitores como Lola, de 

Jaboti: 

Ao chegar a GAZETA DO POVO imediatamente 
procuro o "Consultorio de ensinamento as mães", e no 
dia em que não encontro-o acho um vacuo no nosso 
matutino! O sr. nem imagina como são boas e 
instrutivas as suas receitas. Aqui no bairro ha muitas 

4 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 12 jun. 1931. 

4 9 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 02 out. 1931. 
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mães que se baseiam por elas no tratamento e na 
alimentação de seus filhinhos. Muitas que não sabem 
1er, me perguntam: será certo mesmo que o jornal diz 
que tal cousa é boa para crianças? E eu imitando o sr. 
que tem tanta paciencia (decerto isto não é pecado) 
lhes respondo: não é o jornal que fala, e sim um 
medico bastante brasileiro, que espalha um pouco de 
consolação em muitos lares aflitos. E dias ha que eu 
rio-me sosinha e digo: é, hoje o dr.ou está muito 
atarefado, ou não está de bom humor...porque prega 
cada [sic] pito!... 

E é por ser bastante bom que atrevi hoje a pedir-
lhe um lenitivo para o meu mal. Parece pouco mas me 
encomoda tanto! Não sei que nome dar á minha 
doença, só sei que o nariz não cessa de escorrer e um 
catarro claro não me deixa em paz. Julguei que fosse 
por causa do frio, mas o frio passou e ele teima! Que 
remedio será bom para isto. Tenho fé que uma 
receita sua alivie-me de tamanho mal, receio que isto 
se tome cronico. que coisa horrivel para uma moça! 
Certo que o dr. não me negará uma receita 
reconhecidissima subscrevo-me. LOLA 6 

A resposta do "medico bastante brasileiro", bem-humorada, faz 

também um alerta: 

Pois como hei de negar uma receita á minha 
auxiliar ai, em Jaboti! Não nego e faço todo empenho 
que fique curada imediatamente. Só peço uma coisa -
é que não se entusiasme com encango que tem e 
comece a receitar de sua cabeça . . .Basta de 
curandeiros, no Paraná! Ja ha de sobra. Ai, mesmo, 
ha de haver muitos, que receitam banho de carrapicho 
para a diarréa e raspa de chifre queimado para 
quebranto ,nã é verdade? 

Pois bem, aqui vae a sua receita: OLEO 
GOMENOLADO, á cinco por cento (5%), 20 gramas. 
Ponha 3 veses por dia, em cada narina 2 ou 3 gotas.7 

6 

7 Ibid. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 10, nov. 1931 



m 
Uma das coisas que deixava o doutor realmente irritado eram 

as terapias sugeridas por pessoas que não tivessem o diploma médico. O 

"curanderismo" contava com ásperas críticas, que se transformavam 

quase que em uma campanha, tal a freqüência com que ocorriam. No ano 

de 1931, dois "curandeiros" chamavam a atenção nas páginas da Gazeta 

do Povo. Ambos já haviam sido denominados pela paciente Chiquita, de 

Castro: a Santa de Coqueiros, cujo nome era Manuelina de Jesus * , e o 

túmulo de Augusto Branco. A primeira morava em Belo Horizonte e, 

devido às suas práticas, foi internada como louca no Instituto Raul 

Soares. O túmulo de Augusto Branco, localizado em Ponta Grossa, vertia 

um líquido que, segundo muitos crentes, eram lágrimas com poderes 

curativos. Ambos eram requisitados pela população curitibana, como a 

mãe de Didio, que pede auxílio para quase toda a família: 

Dr. bem sei que duas receitas por 100 reis é 
pouco, mais que meu pae fazem quatro mezes que 
vive de promessa, e dizem ou diziam que a revolução 
vinha melhorar. Chamo-me Didio tenho 2 anos sou 
forte, grande e gordo como ao que parece e já ando, 
sou mesmo bravo em gordura mais ja fazem uns dois 
mezes que tenho atrais das orelhas umas feridas que 
se espalha por onde escore agua, dá coceira, e 
também quero uma receita para minha mãe que faz 
um mez que ganhou um nenezinho (cousas ou riqueza 
de pobre) e que esta com o bico do seio todo partido e 
que doe muito quando o nené mama, ja tem ele usado 

" Mauricio de Medeiros em seu livro "Psychotherapia", toma como exemplo de 
"psychotherapia religiosa" a Santa dos Coqueiros: "Ainda ha pouco tempo "A 
Noite" (do Rio) conseguiu descobrir numa pobre rapariga de uma aldeiola de 
Minas Geraes virtudes curativas, que logo foram attribuidas á santidade. Todo o 
mundo passou a fallar da Santa dos Coqueiros. Houve alguns casos de curas. 
Curas pela fé nos poderes religiosos da rapariga. Depois, a Igreja interveio. 
Parece que obteve o afastamento da 'Santa', que se recolheu ao silencio, "(p.82-
3). 



até agua da santa de "coqueiros" que uma visinha que 
foi Ia nos deu.® 

Outros curandeiros menos famosos estavam entre os agentes 

de cura procurados pelos que sofriam. Os espíritas estavam entre eles, 

como conta a paciente "Lilaz", de 17 anos, que sofria com as 

irregularidades menstruais: 

(...) Uma visinha tirou para mim uma receita no 
espiritismo e veio para eu tomar maná, sene, rosa, 
cachaça e mel. Eu tomei, mas para falar a verdade 
não gosto deste remedio. Eu também tratei com o 
nosso medico e ele receitou-me uma serie de 
injeções, mas não tomei porque depois que ele 
receitou tinha vindo o encomodo (.• f 

Irônico, Dr. Aluízio tenta demonstrar a supremacia curativa da 

medicina oficial sobre o "curanderismo" em sua resposta para "Lilaz": 

Veja lá, o remedio que o seu medico receitou 
era tão bom que bastou apenas a receita e já os 
encomodosvieram... 

Calcule se a senhorita fizesse uso das injeções. 
Estaria radicalmente curada! Mas preferiu ao seu 
medico charlatanismo do espiritismo e lá veio uma 
receita de cachaça! Veja em que conceito a tem o 
"medico dos espaços"! E, sobretudo, em que CENTRO 
foi a senhorita cair onde a botica é um 

10 alambique.(...) 

10 Idem. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 21 jun. 1931. 
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Mas o "curandeirismo" mais freqüente estava nas trocas de 

experiências entre as pessoas por ocasião da doença, que se 

transformava num verdadeiro evento. O "ficar doente" significava mais do 

que um fato biológico, era um evento social, envolvendo as pessoas que 

conviviam direta ou indiretamente com o indivíduo doente. Era neste 

momento em que elas se sentiam mais estimuladas a trocar, compartilhar 

seus saberes sobre doença e cura, saberes estes formados tanto por 

tradições e práticas da medicina popular quanto pelas informações 

trazidas pela medicina oficial. É o instante em que a "visinha sabida"do 

Dr. Dirceu Lacerda entra em cena como mais um agente de cura, 

representado pelas comadres, avós e também vizinhas. Todas elas, é 

claro, condenadas pela medicina oficial, mas procuradas pelas práticas 

populares de cura: 

Dr. peço-lhe mil desculpas em vir importuna-lo 
hoje, com esta consulta que venho pedi-lo para o meu 
filhinho que sofre de uma dor horrível dr. eu não sei 
aonde dóe, porque ele não fala o que muito 
encomoda-me. Ele tem 7 meses e 14 dias, e pesa 
somente 8 ks. Não acha dr. que ele pesa muito 
pouco? Desde que ele veio ao mundo, ele passava 
varios dias sem evacuar, então ensinaram-me que 
desse azeite doce, no mingáo, não fazia efeito, só ele 
evacuava com lavagens, tomaram novamente a 
ensinar que eu desse manteiga no mingao. Foi então 
que ele ficou "bom" sem ter mais feito uso das 
lavagens mais depois começou a evacuar uma 
semana verde e outra amarela, disseram-me que 
mandasse benze-lo porque era quebranto, mais a qual 
não sarou. (...) Passamos tudo quanto é de remedio 
caseiros, no ventre e nas fontes e pulso, quando dá a 
dor ele fica branquinho e suá, e fica sem folego eu 
amamento ele ao peito, o alimento dele é somente 
banana maçã e mingao de farinha de mandioca e 
toma café. 
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Fico-lhe imensamente grata e aguardo resposta 
pela GAZETA DO POVO/' 

A "mãe", de Paranaguá, receberia um verdadeiro "pito" pela sua 

sinceridade: 

Mas a senhora não sabe que criança, da idade 
da sua, não come coisa alguma antes dos oito meses? 
Só mama! e as pessoas que lhe ensinaram o azeite, a 
manteiga e a benzedura deveriam ir para a cadeia! É 
o caso! Pois não estão fazendo seu filho sofrer dor 
atróz ha 4 meses?! Essa gente não anda bem certa! 
Porque gente bem certa não aconselha remedio a 
quem não sabe o que tem. Ainda mais, a criança! 
Acabe com os chás, as benzeduras, os mingáos, o 
café e só dê o peito, cada 3 horas, que seu filhinho 
sarará imediatamente.{...)12 

Outro consulente, Seu Alfredo, pai de um bebê, também 

escreve ao Dr. Aluizio, com dúvidas em incluir ou não na dieta do filho o 

suco de laranja Por sua "obediência" é muito elogiado pelo médico, que 

aproveita e lhe dá outros conselhos: 

Fez muito bem em não dar caldo de fruta ao seu 
filhinho sem consultar medico especialista. Assim 
deviam fazer todas as mães. Infelizmente, porem, não 
fazem. Ensinar remedios e aconselhar dietas, 
principalmente para criancinhas é uma coisa comum 
entre nós. Certas senhoras "muito ocupadas" em viver 
pelas casas dos outros, são peritas nessas coisas. 
Receitas de tricot, receitas de doces e receitas para 
doenças, sobretudo de crianças sabem na ponta da 
lingua: 

- É um ponto lindo, dona Gertrudes, e muito 
fácil. Até a Adélia, imagine a senhora, aprendeu. É 
assim: pega dois, larga um, e dá uma laçada; depois. 

11 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 23 jul. 1931. 

12 Ibid . 



conta até 20 e volta em porito cruz...É uma gracinha... 
Cuidado, seu Alfredo, com essas ensinadeiras. 

Dona Gertrudes que pregue uma ferradura atrás da 
porta da rua. Dizem que afugenta essa gente. Pé de 
arruda no canteiro do jardim não adianta mais...Elas 
entram assim mesmo.' 

Até mesmo os pacientes que não haviam confessado terem 

recorrido à ajuda da medicina popular viam seus males atribuídos aos 

"conselhos das visinhas": 

- Vae para dois dias, dr., que estou para lhe 
escrever esta cartinha,rogando-lhe uma receita que 
venha por fim ao mal que me faz sofrer. Tenho 21 dias 
de vida e só faço uso do leite de minha mãisinha e no 
entanto sinto uma especie de prisão de ventre que me 
martirisa. Penso que são gases nos intestinos. Muito 
me torso, fico vermelho de fazer força e só a custo me 
tranquiliso. Não sei bem o que se passa em mim -
sinto me mal e irriquieto. Minha evacuação é amarela-
gema e evacuo pouco quando me sinto mal Certo que 
o dr. não me negará o seu conselho por meio da 
GAZETA DO POVO, desde já muito grato se confessa 
o seu patriciosinho- Luizinho de Curitiba. 

- Nada de chás nem purgantes! Isso, com 
certesa, já é consequencia dos ensinamentos das 
visinhas mais abandone os conselhos de tome isso , 
tome aquilo ... Mame apenas, no seio cada hora e 
meia. Para endireitar essa "especie de prisão de 
ventre" tome às colherinhas, a vontade, varias vezes 
por dia, Agua de Vichy Hôpital, durante 3 dias.M 

A categoria médica só tinha palavras negativas ao dirigir-se ás 

práticas populares de cura, pois tudo o que vinha de encontro à medicina 

13 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 03 jul. 1943. 

1 4 . Gazeta do Povo, Curitiba, 21 ago 1931 
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"oficial", todo o "charlatanismo" precisava ser negativizado, anulado, 

diluído para que não se constituísse em uma ameaça à ciência. Ora, se 

havia o medo da perda de hegemonia, era porque os pacientes recorriam 

à outras formas de cura que não as oferecidas pela medicina "científica", 

e que elas atendiam às necessidades da população. Uma das mostras 

mais claras da utilização destas práticas e da censura médica que 

sofriam, era a resposta á carta de Magda, de Ponta Grossa, que 

provavelmente sofria de distúrbios uterinos: 

Deixo de publicar a sua carta, porque está muito 
positiva. Parteira não sabe senão fazer parto. 
Examinar gente doente é só medico que sabe. Não 
acredite no que ella Itie disse. Está errada. Nem tome 
remedio de parteiras. Eu sei que ha gente de muita 
coragem e conheço parteiras que têm consultorio de 
ginecologia...Fazem tudo o que não sabem e que não 
podem fazer por Lei...mas fazem! 

Que escandalo não haveria se eu amanhã me 
vestisse de padre e começasse a fazer batisados! 
Entretanto, ha, em Paranaguá, um padre que receita 
e, o que é mais esquizito,- as suas receitas são 
haviadas em farmácias! Esse padre é como as 
parteiras muito sabidas, - mete-se no que não sabe! 

Tome, para os seus incomodos, Ofoginol, 
conforme ensina a bula e deixe de freqüentar 
parteiras.'5 

Os agentes de cura da medicina popular não se valiam apenas 

de remédios caseiros, baseados, na maioria, em plantas medicinais, mas 

receitavam também medicamentos aviados em farmácias. Os 

farmacêuticos, porém, não eram condenados apenas por atenderem as 

receitas dos "charlatães". Eles próprios, como já vimos, eram condenados 

. Gazeta do Povo, Curitiba, 29 jul 1931 
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como tais pelos médicos, pois eram procurados não só como 

distribuidores de medicamentos mas igualmente por serem agentes de 

cura. Dentre os vários casos em que o farmacéutico exerce o papel de 

agente de cura, temos o de Elza, seis anos, da cidade de Tibagi. 

Emprestando as palavras à sua mãe, ela nos "conta": 

(...) em Abril fui atacada duma ferida 
lagrimejenta na coroa da cabeça, fomos ao 
farmacêutico ele disse tratar-e de herpea-circular a 
qual deu-me um preparado de glicerína oxido de zinco 
bismutado, aconselhando-me aguas sulfurosas, em 2 
meses desapareceu a ferida mais mamãi deixou para 
mandar-me em janeiro para Castro, afim de eu 
aproveitar as aguas(...)16 

E, como não poderia deixar de ser, as duras críticas do Dr. 

Aluízio em resposta: 

Agora temos novo curandeiro em cena, o seu 
farmacêutico. Mas você nem sua mãe acreditem no 
que ele disse a respeito da doença, nem do 
tratamento. Farmacêutico não é medico, nem nunca 
estudou medicina, por conseguinte não sabe 
diagnosticar nem curar coisa alguma. É tal e qual o 
curandeiro que mandou seu conterrâneo tomar banho 
na garrafa dagua! Vá á Castro e mostre a sua "herpea 
circular" a um medico. Ele, sim, dará o remedio 
acertado, porque sabe medicina. 

Se quiser, depois, mande aviar a receita na 
farmacia do farmacêutico dai, que é só o que sabe 
fazer quem estudou farmacia.'7 

17 Ibid. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 16 dez. 1931 
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Para desacreditar as práticas de cura desvinculadas à medicina 

oficial e garantir a hegemonia, o discurso médico procurava disseminar 

não só a perniciosidade como a inocuidade de todo o saber que não 

estivesse sob seus moldes. A "ilegitimidade" do saber popular de cura, 

pelo simples fato de não refletirem a medicina oficial, não era o suficiente 

para descartá-lo. O objetivo principal do doente — a cura — só era 

possível mediante a obediência deste à medicina e à ciência; sua 

transgressão resultaria na não-cura ,ou seja, na doença. Dr. Aluízio 

responde a carta de Lídia, Curitiba, que não fora publicada: 

A senhora começa a sua carta lastimando-se 
imensamente e achando que não se curará mais, 
porque já sofre ha muito tempo, mas informa-me que 
não se tratou ainda com medico! Ora dá-se! Então 
como havia de curar-se? Com chás e banhos de 
carrapicho, como lhe ensinou a sua comadre? Esta 
visto que não. Já a senhora teria sarado 3 vezes se 
tivesse se tratado com quem sabe! Sua comadre, com 
certeza, sabe fazer, muito bem, doces bolos, quitutes, 
mas curar infecções do aparelho genital da mulher, 
que lave as mãos na parede! É uma péssima 
"curandeira"(...),s 

Há, porém, uma prática que, embora seja influenciada pelos 

diversos saberes sobre saúde e doença coexistentes, depende quase 

que exclusivamente da iniciativa do paciente. A automedicação era vista 

como uma usurpação do poder médico, já que era ele o único agente 

"legitimamente" capaz de escolher o medicamento certo para a doença 

certa, diagnosticada por ele. Automedicar-se implica na "apropriação 

4 
9 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 02 out. 1931. 
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indébita de si mesmo"19, uma vez que o corpo doente não pertence mais 

ao seu dono e sim ao médico que, como representante da ciência, é o 

único ser capaz de curá-lo. É nesse momento que o "paciente" torna-se 

cada vez mais "agente": em busca da cura, recorre aos agentes de cura 

(médicos, farmacêuticos, "comadres", curandeiros) e ao medicamento, 

formando seu próprio saber sobre o corpo, a saúde e a doença. É este 

saber ao qual recorre, inúmeras vezes, quando necessita de soluções 

para seus males. Edith, de Bom Jardim, conta como tentou a cura através 

do uso de vários medicamentos: 

(...) tenho 14 anos incompletos, já aos 13 anos fui 
assistida pela primeira vez e depois falhou 3 mezes os 
meus incomodos, tomei 1 vidro de Saude da Mulher, 
sem resultado, tomei regulador Fontoura e Pilulas 
reguladoras do Dr. Victor do Amaral e afinal veio as 
regras, mas, depois disso nunca mais veio nada já 
fazem 7 mezes, tenho sempre tomado remedios sem 
resultado (,..)20 

Maria, residente no Barigüi, casada há 8 anos, conta como, a 

conselho de amigos, tomou vários medicamentos, repetindo um ato muito 

comum na automedicação: a adoção das experiências de outros doentes 

e ex-doentes. Outra prática freqüente, observada também em outras 

cartas ao "Consultório de Ensinamento às Mães" era a utilização 

simultânea de remédios caseiros e medicamentos industrializados, como 

relata Maria: 

19 Ibid. 

20 Ibid. 
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(...) Tratei-me com calmantes, fortificantes e 
depurativos. Depois de muitos remedios caseiros ha 2 
anos que melhorei mas sempre fraca e com dores 
ainda nos ombros e pés. A conselhos amigos tomei 
diversos remedios, como Atophan, Elixir 914, e outros, 
mas logo no 3o ou 4o dia que fazia uso destes 
remedios sintia grande péso na cabeça ou como si a 
estivesse numa prensa, logo sintia grande fraqueza e 
nervoso(...)21 

Lenira, um ano e meio, empresta a voz de sua mãe para falar 

como, utilizando recursos da medicina popuiar e da medicina oficial, 

buscava alivio na automedicação: "Ha quatro mezes que estou soffrendo 

dos intestinos, já me tratei com medico,com remedios caseiros, com 

curadores e todo o remedio que ensinam que é bom eu já tenho tomado e 

nada tem me dado alivio."22 

Até mesmo experiências anteriores com médicos eram 

utilizadas nesta prática, numa analogia entre a antiga doença e o mal 

presente: "(...) a minha ultima filhinha de 4 e meio annos de idade está 

com coqueluche...esiou dando Pertussin de sua ultima receita, remedio 

esse que já appliquei aos outros dois maiores ha 4 annos e que produziu 

bom resultado..."23 

Alguns fatores, aperfeiçoados por ocasião do desenvolvimento 

da indústria farmacêutica, viriam a contribuir para incentivar ainda mais a 

21 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 21 jun. 1931 

2 2 . Gazeta do Povo, Curitiba, 08 maio 1931. 

2 3 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 06 abr. 1930. 
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automedicaçâo. Femando Lefévre24, ao analisar o papel simbólico do 

medicamento nota que este, uma vez industrializado, adquire grande 

autonomia como mercadoria e bem de consumo. Este fato iria contribuir 

grandemente como estímulo à automedicaçâo. 

O medicamento industrializado adquire sua independência 

principalmente por carregar em si as indicações e a posologia, ou seja, o 

modo de usá-lo e para que fim, transcritas no rótulo do medicamento pelo 

farmacêutico, instruções antes recebidas pela receita médica. 

A bula, discurso público do medicamento, traz informações 

destinadas tanto ao público médico quanto ao leigo. Por vezes, era 

utilizada pelo próprio médico para indicar o modo de empregar o 

medicamento, como fez o Dr. Aluízio ao receitar o "Opoginol" para 

Artemis, de Curitiba: "Para a senhorita, eu aconselho 2 medicamentos: 

CALPHENIL, solução, e OPOGINOL, gottas - para tomar de acordo com 

as bullas."25 

As bulas, que tanto auxiliavam os médicos , tão deficientes de 

conhecimento farmacológico, segundo o conceito os farmacêuticos, se 

voltariam contra eles, facilitando o autoconsumo de medicamentos. Elas 

se transformariam, como afirma Fernando Lefévre26, numa forma de 

24 LEFÉVRE, Fernando. O medicamento como mercadoria simbólica. S.Paulo 
: Cortez,1991. p.82/3. 

25 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 22 maio 1931. 

26 LEFÉVRE, p.84. 
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socialização do discurso terapêutico, retirando parte do poder simbólico 

das mãos do médico ao transferi-lo para o próprio medicamento. 

Associados à bula, outros fatores fariam parte do contexto da 

automedicação, como a própria embalagem do medicamento, que lhe 

emprestava um aspecto luxuoso como ressaltava o farmacêutico Carlos 

Stellfeld. A propaganda farmacêutica, por sua vez, tentava seduzir de 

todas as maneiras o paciente (ou consumidor, denominação perfeita 

neste caso) e fazer uma ponte direta entre ele e o medicamento. 

Como será analisado mais detalhadamente, a propaganda 

farmacêutica "fala" ao consumidor não só sobre o medicamento que 

pretende vender. Ela revela concepções de saúde e doença que 

coexistem em seu universo, sejam elas disseminadas por médicos, 

farmacêuticos, pacientes ou pela própria indústria farmacêutica, que 

através da propaganda soma sua voz à dos outros três atores no palco 

da cura. Propaganda, embalagem e bula formam o conjunto que 

estimulará a já existente automedicação e se tornará mais uma ameaça 

ao discurso médico. 

Assim como reagiam aos "charlatães", os médicos condenariam 

a propaganda popular de medicamentos, defendendo sua restrição 

apenas à categoria como subsídio ao conhecimento dos mesmos. José 
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Gomes Temporão27 aborda a propaganda farmacêutica popular como 

uma das formas de "concorrência desleal" das quais o médico precisava 

se defender, concorrência esta que agora contava com o apoio dos meios 

de comunicação. Uma das pacientes do Dr. Aluizio França, de Ponta 

Grossa, recebe do médico uma resposta (sua carta não fora publicada), 

que esclarece como a propaganda farmacêutica era combatida pela 

classe: "Ponha fóra esses remedios que está tomando Tomar remedio 

sem indicação médica é arriscar muito a saúde. Esses remedios de muito 

reclame, geralmente, não valem nada Quem se trata pela 4a pagina dos 

jomaes vive sempre doente, - é a economia que sae cara!(...)28" 

Outro bom exemplo é a consulta de Maria, de Irati, que nunca 

havia consultado médicos e recorria espontaneamente aos 

medicamentos, escolhidos pela indicação das propagandas: 

Tenho vinte e sete annos, sou casada ha sete 
annos, nunca tive filho apezar de sentir immenso 
desejo de ser mãe, aparento bôa saúde, assim como 
meu marido. Nunca sujeitei-me a exame medico. 

Quando aproximase as minhas epochas soffro 
fortíssimas cólicas, o que não acontecia em solteira, 
tenho tomado grande quantidade de preparados, com 
grande reclame para este mal, porem sem obter nem 
um resultado. Soffro constantemente insomnia. Ao 
deitar-me do lado esquerdo, mais ou menos na 
ilharga, não permittindo que perdure nessa posição por 
mais uns trez minutos. 

Sou nervossissima, á noite que attaca-me a 

27 TEMPORÃO, p.34. 
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insomnia, sinto coceira na garganta e callor em 
excesso nas costas 29 

A resposta do Dr. Aluízio revela como a Medicina, responsável 

em associar perfeitamente os sintomas detectados no exame com os 

medicamentos equivalentes a eles, pretende-se como o único saber 

capaz de restituir a saúde no corpo doente, tendo no médico seu 

representante qualificado: 

A senhora devia mandar examinar-se. Só, então, 
ligando todos os seus males com os signaes 
observados pelo medico, no exame, é que se poderá 
acertar bem com a sua doença. Depois de bem 
acertada, os remedios são mais fáceis. A senhora diz 
que nunca se sugeitou a exame medico...Pois fez mal. 
Talvez, já tivesse sarado, se mudase de idéa. 

Os medicos são as únicas pessoas que sabem 
curar e conhecem as doenças. Para isso estudam a 
vida inteira. E só sabe, quem estuda! 

Ha gente que se trata pela quarta pagina dos 
jomaes, para não pagar medico. Acredita em annuncio 
de especialidades. Passa a vida tomando remedios e 
sofrendo...A doença fica por um dinheirão e o doente 
morre com ella, mas não paga medico! Já é um 
consolo! 

Para o seu caso, aconselho-a que faça uma 
serie de METRICIDINA, do Laboratorio de Productos 
Microbianos, e tome 2 colheres de sopa, por di a, de 
CALPHENIL, 3 vidros.30 

O médico condenava a propaganda farmacêutica dirigida ao 

consumidor, mas não as informações prestadas pela indústria 

farmacêutica que, muitas vezes, orientava sua terapêutica. Mitzi, jovem 

29 

30 Ibid 

. Gazeta do Povo, Curitiba, 17 maio 1931. 
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moradora da capital paranaense, sofria de caspa e cabelos brancos e 

suplicava ao Dr. Aluizio França em sua carta: "Cansada de usar remedios 

diversos recorro a sua ciencia e peço encarecidamente que me receite 

um remedio (tanto que não seja o de cortar a cabeça...) senão para a 

cura radical, ao menos para minorar meu sofrimento 31 " 

A resposta, ou melhor, a receita do Dr Aluizio França vinha 

orientada pelos Laboratórios Silva Araújo: "(...) a farmacia Silva Araújo e 

Cia. tem um preparado chamado QUINA-PANAMÁ que é excelente, 

conforme afiançam os fabricantes. O preparado, fortalece os cabelos, 

limpa-os, restitue-lhes o brilho e destroe as caspas. De formas que é 

justamente o que a senhorita quér(...)32" 

A propaganda farmacêutica não era, como já vimos, o único 

meio de propagação do autoconsumo de medicamentos. . Ö próprio 

médico, auxiliado pela indústria farmacêutica, se encarregava de 

alimentar a forma terapêutica que tanto repudiava. Os farmacêuticos, 

citando Bernarde Shaw, já indicavam como os médicos, ao receitarem as 

especialidades industriais, estimulavam a automedicaçâo e como este ato 

conferia ao medicamento o poder de transformar a doença em saúde. O 

caso do Dr. Aluizio França é algo específico neste sentido. Sua coluna 

publicava a carta do paciente e o prognóstico do médico. "A curiosidade 

11 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 23 jul. 1931. 

12 Ibid . 
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desta secção esta justamente na publicação das cartas"33, afirmava o 

doutor para Aurea, paciente ponta-grossense que pedia para que sua 

carta não figurasse na coluna da Gazeta do Povo. Este tipo de 

publicidade iria estimular a automedicação dos leitores, que procuravam, 

através da analogia, casos parecidos com seus males e seus 

medicamentos correspondentes. Carmen, leitora da coluna do Dr. Áluizio, 

possuía essa prática: 

Venho, por meio desta pedir-lhe urgentemente 
uma receita. Leio com assiduidade as innúmeras 
receitas e conselhos, ja tendo aproveitado delles. Das 
receitas tenho uma colleção para em caso de 
necessidade de poder servir-me. Mas idênticos ao 
meu caso não tem nenhum, motivo pelo qual recorro a 
sua bondade.^ 

A mãe de Nelly, já falecida, também recorria à sua "coleção " de 

receitas: "Enquanto minha mãe era viva, nunca foi preciso encommodar o 

doutor, porque esta, 6 mezes antes de eu nascer já vinha collecionando 

os retalhos da GAZETA DO POVO e quando ella notava alguma 

anormalidade em mim procurava a receita precisa nos retalhos dos 

jornais.35" 

O ato de colecionar as receitas dadas a outros pacientes revela 

um princípio comum aos diversos saberes sobre saúde, doença e cura. A 

33 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 31 maio 1931. 

3 4 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 19 abr. 1931. 

3 5 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 12 abr. 1931. 
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analogia dos sintomas é o princípio que rege a troca de saberes sobre a 

doença e a procura da cura, através dos medicamentos que "deram certo" 

para aquela doença. Na verdade, embora a categoria médica afirmasse 

que "não há doenças, há doentes", este aspecto de correspondência 

entre doença e medicamento era adotado tanto por pacientes quanto por 

médicos, tanto pela medicina popular quanto pela medicina acadêmica. 

A relação direta entre doença e anormalidade presente no 

discurso do paciente também deriva da concepção médica que oscila, 

conforme afirma Georges Canguilhem36, entre duas representações da 

doença. Uma, derivada da teoria microbiana, vê a doença como um fator 

exógeno, ou seja, externo ao doente; contrapondo-se a esta teoria, a 

concepção endógena de doença explica a patologia como sendo um 

desequilíbrio, uma anormalidade de próprio organismo humano. Apesar 

de aparentemente antagônicos, ambos os conceitos eram adotados 

conjuntamente ao explicar que, vindo a doença do exterior, precisava 

encontrar no corpo o desequilíbrio necessário para instalar-se e criar o 

estado de doença e de anormalidade. As posturas higiênicas revelam 

muito bem essa preocupação que é, como analisa Foucault 37, não se 

ater apenas ao curar, mas manter o homem saudável e definir o homem 

modelo, ou seja, o "homem normal". 

3(5 CANGUILHEM, Georges. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro : Forense 
Universitária, 1978. p.21. 
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A atenção para os sintomas que revelariam a "anormalidade" 

ou a doença era um ato presente ao processo de automedicação. O auto-

exame e o autodiagnóstico deveriam preceder a esta última etapa. O 

corpo "fala" não só para o médico, como para o seu próprio "dono"- o 

paciente - sendo essa sinalização interpretada de diversas maneiras, 

segundo o ouvinte. 

Assim como na automedicação, que contava com 

medicamentos populares e "científicos", o autodiagnóstico era realizado 

segundo conhecimentos tanto populares quanto médicos. A leitora Zern", 

de Castro, revela essa preocupação utilizando um recurso médico que 

estimulava o autodiagnóstico e a automedicação, de acordo com 

interpretações médicas. Os manuais de medicina, publicados para auxiliar 

as comunidades que não dispunham de médicos, eram utilizados para 

auxiliar no diagnóstico da doença, através da análise dos sintomas que o 

paciente apresentava. 

Dr., a uns tempos atrás ao fazer um exame em 
meus dentes, descobri diversas bolinhas achatadas 
vermelhas ( não muito vivo) em minha lingua, da-se 
mesmo o caso de alguns dias estarem quasi brancas. 

Isto muito intrigou-me e dahi em diante tenho 
procurado descobrir a causa das mesmas 

Tenho aqui em casa um livro que trata de 
medicina, é antigo, porém bom, segundo a opinião de 
pessoas mais entendidas; chama-se "Guia Pratico da 
Saude" procurei neste livro, do começo ao fim, a 
causa destas bolinhas no extremo da minha lingua e 
se não me engano, continuam as mesmas na parte 
encoberta pela garganta e não descobri, ou antes, 

37 FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 2 ed. Rio de Janeiro : Forense 
Universitária, 1980. p 39. 
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achei alguma cousa mais ou menos parecida na 
lingua, porem trata-se doenças que imediatamente 
põe o enfermo de cama e este não é o meu caso, pois 
encontro-me perfeitamente boa a não ser uma 
insignificante dor de garganta que senti a uns dias 
atraz 

Eu tenho razões para preocupar-me dr., assim, 
eu lhe peço anciosamente uma resposta, depois da 
qual eu lhe escreverei mais detalhadamente.38 

A preocupação de Zita não fazia parte de nenhum sintoma que 

revelasse a presença de alguma doença e, portanto, não merecia 

qualquer consideração por parte do médico:" O que a senhora tem na 

lingua não tem importancia alguma. São as papilas que se 

desenvolveram demais. Isto é muito comum. Não se preocupe que as 

"bolinhas achatadas" não tem significação alguma 39,1 

O autodiagnóstico precede a automedicaçâo, sendo que ambos 

faziam parte do processo de cura efetuado pelo paciente. Uma 

consulente do Dr Aluizio, escreve-lhe comunicando o resultado de 

algumas observações efetuadas em seu filho: "Diz também a minha 

mãesinha que tenho todos os sintomas de ter bichas ou vermes 

intestinaes, porem, tomei diversas lombrigueras, não deitando cousa 

alguma."40 Assim como a automedicaçâo, o autodiagnóstico também é 

38 FRANÇA, Consultorio...Gazeta do Povo, Curitiba, 07 out 1931 

39 Ibid. 

40 FRANÇA, Consultorio. Gazeta do Povo, Curitiba, 16 jul. 1931. 
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desacreditado pela Medicina: "Quanto a vermes, você não tem. 

SINTOMAS de vermes é exame de fezes. Só isso.41 " 

Autodiagnosticar-se envolve toda uma bagagem de 

conhecimentos sobre saúde e doença que, como vimos, é adquirida de 

diversas maneiras e por isso forma um conjunto bastante heterogêneo. O 

autodiagnóstico é feito, muitas vezes, baseado nas observações de 

outros doentes que apresentam os mesmos sintomas ou sintomas 

parecidos, que promovem a analogia da terapêutica. Uma paciente, de 

Irati, acreditava que o medicamento para seus males era idêntico ao 

apresentado para outro caso que lera na Gazeta do Povo: "Li na GAZETA 

DO POVO esta consulta que envio-lhe para pedir ao dr. uma receita ou 

um conselho. Quando solteira sofria o mesmo que essa senhorita. Não 

sei se ainda é tempo de tomar o mesmo remedio que o dr. receitou á ela, 

porque tenho 31 anos, sou casada ha 10 e tenho 4 filhos (...)42" 

Elementos da medicina científica e da medicina oficial 

compunham as representações do paciente, que deles se utilizavam para 

explicar a doença e a cura. Uma paciente do litoral escreve ao Dr. Aluizio, 

pedindo uma consulta aos filhos gêmeos. É a única carta do "Consultorio 

de Ensinamento ás Mães" onde o paciente denomina a provável doença 

de acordo com a linguagem médica: 

41 Ibid. 

42 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 13 nov 1931 
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Venho, hoje, pedir-vos uma consulta para minha 

dupla revolucionaria. 
Eram eles bem fortes e gordos, antes de terem a 

catapora, cada um pesava, 12 quilos, não tendo ainda 
um ano, pos são eles de 23 de outubro. Mas, depois 
dessa molestia emagreceram muito ficando, somente 
com 9 Vz e muito sem apetite.(...) 

Dou também 2 vezes ao dia 1 colherinha de chá 
de Formiato de Calcio de Silva Araújo. 

Antes desse remedio eu dava a eles Calphenil, 
mas, como, em um deles apareceram umas manchas, 
como assaduras, ou melhor, uma erupção no rosto e 
no corpo, e disseram-me ser proveniente do 
medicamento, eu deixei de dar. Que acha o dr.? 

Eles, também com a saida da catapóra (que 
deu, bastante e com muita febre) tiveram umas 
inguas, pelo pescoço, mas próxima a orelha e a 
cabeça, mas, que ainda não desapareceram. Não ha 
perigo nisso? E será por esse motivo que eles não 
querem comer. 

Esperando que o dr. receite alguma cousa que 
lhe faça voltar a disposição antiga, fico desde já muito 
agradecida. P.S. Doutor, essas inguas, não poderá 
resultar uma adenopathia?43 

Na resposta a essa consulta, o Dr. Aluizio França revela sua 

sensibilidade em não utilizar o jargão médico ,que o distanciava do 

paciente, em suas respostas, a não ser que seu consulente revelasse 

algum conhecimento do mesmo. Esta é uma das raras vezes em que o 

doutor se utiliza da "explicação cientifica" médica para comunicar ao 

paciente seu problema ou, no caso, a ausência dele: 

Eu acho que a senhora deve suspender os 
remedios que está dando aos revolucionarios. Para 
abrir o apetite, aconselho-a dar um pedaço de mamão 
por dia, esmagado com o garfo e com um pouco de 
assucar. Caldo de lima, também é muito bom, 2 ou 3 
colheres de sopa por dia.Para as inhguas aconselho 
HEMOPATOL, de acordo com a idade. 

Quanto á sua pergunta de P.S. não é possível. 

43 Ibid 
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As adenopatias traqueo-bronquicas de natureza 
tuberculosa são as que têm importancia pela 
gravidade. É dessa, com certeza que a senhora ouvio 
falar e como mãe carinhosa e inteligente, encheu-se 
de temor por causa do entumecimento dos ganglios da 
taboa do pescoço, da sua dupla. Não tem razão. 

Caso, porem, não melhorem logo, os 
revolucionarios, então, uma visitasinha ao seu medico 
é aconselhadissima 44 

A mãe dos "revolucionários" é um exemplo do conhecimento 

que os pacientes tinham da explicação e denominação médica da 

doença. Esse conhecimento, no entanto, era pouco utilizado e até mesmo 

difundido, pois não havia, na maioria dos casos, identidade do paciente 

com a linguagem médica A definição da doença era feita utilizando, com 

maior freqüência, o imaginário do doente que era impregnado de vários 

elementos , dentre eles, a explicação mágica da enfermidade Lande de 

Souza, jovem de Paranaguá, tem seu mal definido como "mau espirito", 

que atuava a nivel psíquico e físico: 

Tenho 18 annos e sou solteira. Ha muito que 
soffro de constipação. 

Levo mezes inteiros constipada e com dor da 
cabeça! O dr. não imagina como soffro, pois tem dias 
que espirro muito e fico muito má. Tudo me aborrece. 

Aqui em casa dizem que eu tenho máu espirito. 
Será dr pois eu tão moça e com máu espirito? Ou 
será doença? Pois sou bem gorda e corada, e a minha 
doença é só isso, - constipação e ruindade! Muito 
grato pela sua resposta.45 

44 Ibid. 

45 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 28 abr. 1931. 
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A resposta do Dr. Aluizio, como não poderla deixar de ser, 

revela total descrença nos "maus espíritos": 

A constipação chronica, com espirros e dor de 
cabeça e ruindade...só poderá ser removida com 
exame previo do nariz! Ahi é que deve estar 
installada, vitaliciamente, a sua doença. 

Emquanto, porém, não puder fazer isso, ponha, 
todas as noites nas 2 narinas, um pouco de 
RHINOSAN. Quanto ao máu espirito, é pilhéria de 
sua gente. Não acredite nisso. Aos 18 annos não ha 
máos espíritos...até os diabos são bons! 

A gente é o que quer ser. Queira ser alegre e 
boa, que será/6 

O diagnóstico feito pelo leigo, seja paciente ou pessoa próxima 

a ele, embora seja contestada, não é mais relevante perante o julgamento 

médico. Para a classe médica, o charlatanismo se concretiza quando o 

"curandeiro" tenta oferecer a cura ao doente, na maioria dos casos 

utilizando medicamentos, caseiros ou não. Celio, criança curitibana, 

"pede" um "remedinho" para o doutor, expondo o diagnóstico de sua avó. 

O Dr. Aluizio responde: "Sua avó tem razão! Pois, então, você ha de fazer 

excepção às outras crianças e não ter lombrigas? Ah! isso não! É curioso: 

as avós quando dão apenas opinião acertam sempre, mas quando dão 

remedio, é uma lastima, erram todas as vezes...Quando dão remedios á 

gente grande eu não me importo...Mas quando dão ás crianças, eu acho 

que deviam ir para a cadeia.47 

46 Ibid. 

47 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 17 jan 1931 
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O ato de diagnosticar tem a função de definir o mal e permitir a 

intervenção terapêutica. Assim como o médico, que localizava a doença 

no corpo, ou melhor, nas partes do corpo do doente que apresentavam os 

sintomas. O "esquartejamento" do corpo também era feito pelo paciente 

que, seguindo os preceitos da medicina alopática, buscava uma atuação 

direta junto à parte enferma. A terapêutica, porém, não adotava 

exclusivamente os conselhos da medicina oficiai: 

(...) Mamãe leu numas de suas receitas que para nariz 
entupido é por Oleo Gomenolado 2%. Ella me põe o 
oleo no nariz, mas não surgiu effeito, tem-me posto 
azeite doce momo na minha moleira, encima do nariz 
para ver si desce o catharro, mais qual Dr.? O catarro 
não desprende-se.(...) A dor que ella tem é sobre os 
rins Ella tomou 2 pillulas De Witt' , mas ficou com 
receio de continuar a tomar, a sua urina era bem 
verde, mas é o effeito das pillulas(...)48 

A resposta do Dr. Aluizio é descrente quanto à terapêutica 

aplicada pela mãe do pequeno Jamaliel, e reforça seus próprios 

conselhos, ainda que adotados irregularmente: "(...) Continue a por oleo 

gomenolado que sarará.Deixe de azeite doce na moleira. Isso é 

bobagem(.) Sua mãe que tome BIUROL."49 

Medicamento industrializado indicado para problemas renais, com grande 
campanha publicitária na Gazeta do Povo. 

48 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 02 jun 1931. 

4 9 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 02 out. 1931. 
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Os medicamentos para eliminar vermes são um bom exemplo 

da adoção de medicamentos industrializados pela ótica da medicina 

popular. Segundo o costume popular, os lombrigueiros, como eram 

melhor conhecidos, deveriam ser tomados em determinadas luas, como 

"conta" Luiz Carlos: "(...) a lombrigueira tomei no dia 6 do corrente 

aproveitei a lua minguante. Si caso não lhe encommodo rag o a fineza 

dar-me outra receitinha para mim ficar bom.50 

Novamente, a interpretação popular da cura é rechaçada pelo 

médico, numa resposta a outra carta, de uma paciente que se queixava 

do mesmo mal de Luiz Carlos: "É possivel que a barriga crescida tenha 

bichas. Dê para derrubar esses vermes, em jejum, este papelzinho: 

santonina um centigramma. Calomelanos...dez centigrammas. Não 

precisa esperar a minguante como é de costume ahi, pode dar amanhã 

mesmo, que eu aqui me entendo com a lua...51 " 

Mas, apesar da automedicaçâo ser uma prática muito adotada 

pelos pacientes, haviam aqueles que não aceitavam qualquer conselho 

ou concepção que não partisse da "ciência médica". Eram os "bons 

pacientes", como definia Lefévre.52 

50 FRANÇA, Consultorio...Gazeta do Povo, Curitiba, 12 abr. 1931. 

51 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 05abr. 1930 

52 LEFÉVRE, p.105. 
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3.2. Os "bons pacientes" 

Entravam naquela sala branca de aspecto frio, 
cavalheiros ou senhoras perfumados e bem vestidos, 
de postura digna e às vezes até orgulhosa. Mal, 
porém, a porta se fechava e eles se viam a sós com o 
médico, qualquer coisa neles se quebrava, se 
dobrava, amolecia. Suas feições se relaxavam, havia 
súbitas ou lentas mutações de máscaras e as 
confissões surgiam espontâneas ou arrancadas 
dolorosamente pedaço a pedaço pelo médico.53 

Chiquita, a paciente de Castro que inicia sua fala no item 

anterior, encerra sua carta afirmando: "Espero na fé que tenho ficar 

curada". Também Lola, a grande admiradora do Dr. Aluizio, confessava 

sua esperança no médico: "Tenho fé que uma receita sua alivie-me de 

tamanho mal, receio que isso se torne crônico" Como elas , vários outros 

pacientes buscam no medicamento receitado pelo médico a certeza da 

cura. 

Ao analisar hipertensos, Lefévre54 descreve a obediência do 

doente à palavra do médico e da ciência. A obediência é similar a que 

ocorria com o paciente que procurava o médico como único meio 

confiável de se obter a cura : uma obediência que adota a medicina como 

crença, o médico como sacerdote e o medicamento como símbolo de 

53 VERÍSSIMO, Erico. Olhai os lírios do campo. Porto Alegre : Globo, 1982.p. 
247-248. 

^LEFÈVRE, p.128. 
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saúde. A secularização da medicina favorecia a alienação do paciente em 

relação ao seu próprio corpo e à doença que fazia parte dele. Obedecer à 

Medicina era aceitar que somente ela poderá oferecer a cura através de 

seu agente (ou sacerdote), o médico, e que este, por sua vez, 

obedecendo os ensinamentos da Medicina, poderá receitar "o que 

convém" ao paciente, afastando-o do perigo e da tentação, ou seja, da 

automedicaçâo e do "mau remedio". Obedecer a Medicina era obedecer o 

Dr. Aluizio França, quando este respondia à uma paciente automedicada: 

Bromil é desaconselhavel para criancinha como 
você. Não tome remedio por anuncio de jornal, que é 
um perigo. Os seus olhos empapuçados podem ser 
provenientes de irritação dos rins por injestão de máos 
remedios. Aconselho-a que vá ao medico. Ele 
receitará o que lhe covém depois de examina-la e 
mandará por cataplasma no peito e nas costas que 
valem mais do que remedios desacertados.55 

Ao médico cabia o poder de acertar sempre. O erro estava no 

' mau paciente", que não cumpria suas "sábias ordens": 

- Tenho já consultado com alguns medicos os 
quaes não tiraram o meu mal, e sciente de suas 
receitas, venho por meio desta também solicitar-lhe 
uma consulta i...) 

- Os medicos, com certeza atinaram com o seu 
mal. Aconteceu, porem, que Você não fez o que elles 
mandaram! Assim acontecerá comigo também.56 

55 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 23 abr 1931 
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A submissão ao médico tornava o combate à automedicação 

uma ação desnecessária junto aos pacientes que, voluntariamente, 

optavam por recusarem a prática. Assim como o médico era o "mestre" 

que ensinava a todos como viver de tal modo a previnir as doenças , era 

a ele que, no momento da doença, se deveria recorrer para recobrar a 

saúde. A mãe de Lulo, residente em Curitiba, é um exemplo de paciente 

que segue ambos os conselhos: "Desde os 3 mezes que estou com as 

presas inchadas, sem que arrebente meu dentinho. Aconselharam a 

mamãe "Matricaria Estrella"(mais eu não acceito conselhos, salvo sendo 

vosso). Também sou "louquinho" por pão o que papa não consente que 

me dêem.57 

Além de ser o agente legitimado para dar o medicamento 

adequado ao doente, o médico também era o detentor da "verdade", ou 

seja, em matéria de diagnóstico, somente ele poderia enunciar com 

certeza a doença, mesmo que ela já tivesse sido "descoberta" por outros 

agentes. Como já vimos, este processo de analogia entre a doença 

"certa" e seu medicamento correspondente fazia parte da hegemonia 

médica, que tinha a ciência como único saber. Neste sentido, Herculano, 

pai de um recém-nascido, escrevia ao Dr. Aluizio: 

- A minha filhinha tem 4 dias e esta amarellinha 
como um chinez. Querem, aqui em casa, dár purgante 
de manná, mas eu não deixei. Dizem que é 
ictericia...É verdade, dr? 

. Gazeta do Povo, 30 abr 1930. 
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- É ictericia dos recemnascidos Coisa normal. 

Todas as criancinhas tem. Algumas mais, outras 
menos. Dentro de alguns dias tudo desapparecerá. 
Opponha-se também aos chás. 

Logo apparecerá gente, em sua casa, 
aconselhando um cházinho de alfazema. Caso 
contrario, terá que se haver com dor de barriga na 
certa...58 

O que levava determinados pacientes a aderirem ao discurso 

da medicina oficial, a ponto de reproduzirem a censura médica às práticas 

de cura popular? Analogamente ao que ocorria com aqueles pacientes 

que adotavam a medicina popular como item de identidade cultural, os 

"bons pacientes" também possuíam empatia pela medicina oficial. 

É difícil pensar que essa proximidade se desse com aquela 

medicina que se valia de uma linguagem tecnicista, cujos códigos quase 

não podiam ser compreendidos por leigos. A identidade entre os 

pacientes e a medicina oficial se dava também através da linguagem 

médica, do discurso científico, do aparato simbólico que tornava o médico 

um "sacerdote da medicina". 

A adoção da medicina oficial, pode-se dizer, também era uma 

questão de fé. A proximidade entre paciente e medicina não se dava a 

nível intelectual, mas emocional. Isso significava que, na maioria das 

58 Ibid. 
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vezes, o paciente não acessava os códigos estabelecidos pela medicina, 

mas se aproximava dela por crer que ali estaria sua salvação. 

Ao aceitar a medicina ortodoxa como o único saber legítimo 

para explicar a doença e a cura, o paciente fazia um voto de confiança no 

médico e na medicina, assim como o paciente identificado com a 

medicina popular acreditava e confiava no curandeiro. 

A crença do paciente vinha a se encaixar perfeitamente na 

representação sacerdotal criada em tomo do médico e da ciência. O 

"apostolado" médico precisava de seguidores, de "ovelhas" que 

seguissem e aceitassem os dogmas da ciência médica, transformada em 

religião. As "ovelhas" obedientes seriam recompensadas com o "reino dos 

céus", ou seja, com a proteção da ciência médica que lhes garantiria a 

manutenção ou a recuperação da saúde. A fé médica, como analisa 

François Laplantine59, estabelece a crença num progresso infinito que 

proporcionará a saúde absoluta com a eliminação total das doenças. Esta 

esperança messiânica não se contenta em anunciar a salvação depois da 

morte, mas a garente em vida. Um caso extremamente interessante é o 

pedido de Zulma, que recorre à ciência através de seu sacerdote, Dr. 

Aluizio França: 

Em vendo a boa vontade com que o Dr. attende 
ás centenas de infelizes que procuram sofregos a 
sombra bemfaseja da Sciencia, também me animo a 
escrever-lhe, contando-lhe o que soffro(...) 

Já tomei diversos chás e centenas de pillulas 

59 LAPLANTINE, p. 241. 
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que me são recomendadas; mas meus intestinos já 
estão habituados a estas piliulas, e só obedecem 
quando tomo de seis a mais pillulas(...) 

Poderá o bom Dr. dar-me um bom conselho ou 
indicar-me um remedio, para o meu mal? 

Creia-me Dr. sempre muito agradecida, pelo 
immenso Bem, que me faz e não só a mim como a 

GO todos que afflictos a vossa porta batem. 

A concepção da ciência médica como salvadora implica em 

concepções bem peculiares de saúde e doença. Para que haja a 

"salvação"* , proposta pela medicina oficial, é preciso que ocorra a 

transgressão, para que se possa salvar "alguém" de "algo" Embora esta 

mesma medicina procure conceber a doença restringindo-se às suas 

explicações biológicas, descontextualizando-se de quaisquer explicações 

sociais e culturais, acabava atribuindo à saúde e à doença muito mais do 

que valores biológicos. Neste caso, temos a doença como uma forma de 

punição pela transgressão de uma lei. Laplantine61 afirma que esta 

sanção está diretamente ligada a uma negligência ou um excesso que 

resulta sempre no "mau comportamento" do indivíduo perante à uma 

ordem social: a prescrição médica. 

O "pecador", uma vez tendo cometido a falta, precisava corrigir-

se, buscando novamente a misericórdia da ciência. Eny, de Piraquara, 

60 FRANÇA, Consultorio.. Gazeta do Povo, Curitiba, 26 abr 31. 

* A raiz indo - européia san (consevação de si mesmo) resultou as palavras 
sanitas (a saúde) e salvatus (a salvação). In: LAPLANTINE, p.218. 

61 LAPLANTINE, p. 229. 
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suplicava a salvação para seu martírio: "Curtida de tanto soffrer e não 

contando com o que tinham me receitado, resolvi fazer-lhe este pedido, 

(acanhada por não vos conhecer pessoalmente) na certeza, de com uma 

vossa receita salvar-me deste martyrio(...)62" 

A crença na ciência era dirigida aos "sacerdotes" da ciência 

que, por sua vez, diferenciavam-se entre si pela maior ou menor eficácia 

de sua receita, ou seja, de sua terapêutica. Assim como os santos tinham 

a preferência deste ou daquele fiel, o médico contava com seu grupo de 

seguidores, de acordo com sua "fama". O exemplo religioso se aproxima 

muito da medicina popular, onde seus agentes - curandeiros, 

benzedeiras, entre outros - eram procurados pela fé que o paciente tinha 

em seu poder de cura. No caso do médico, seu poder estava ligado 

diretamente à capacidade de indicar o medicamento correto O Dr. Aluizio 

percebe a importância da fé no processo terapêutico, mas tenta 

normatizá-la, esclarecendo qual o "tipo de fé" legítimo: 

Recebi a sua carta e a declaração de que a sua 
doença já resistiu a dois medicos e, como dizem, que 
mais vale a fé que o páo da barca, você, agora, vem 
consultar-me! Obrigado. Acredito que este aforismo 
fosse invocado com a intenção de me lisongear, mas o 
tiro saiu pela culatra, porque o meu valor, como 
medico, ficou reduzido aos seus olhos a uma questão 
de fé. Eu e...a Santa de Coqueiros ficamos [ sic] táco 
a táco !Não é que eu não acredite na fé, em medicina. 
Acredito, e muito. Sem ela, os medicos não seriam 
medicos, mas o medico tem de corresponder a essa fé 
esforçando-se por saber, cada vez mais, a sua arte. 

62 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 28 abr. 1931 



Só assim, o medico terá autoridade para infundir a fé! 
Não é por isso, desprezível nesta questão do 

páo da barca - elle deve ser de madeira solida para 
infundir fé...que cure!6,3 

A única fé que curava só poderia ser a fé na medicina e no 

médico. Esta confiança estaria completa se o paciente "se entregasse" 

totalmente ao médico: primeiro, contando tudo o que sentia, depois, 

deixando-se examinar ou efetuando exames laboratoriais. O momento 

destes dois atos dava-se na consulta, onde o "pecador" se confessava ao 

"sacerdote", como deixava transparecer o Dr. Aluizio em sua resposta a 

Denise, de Curitiba: 

A senhora já foi uma vez ao medico, vá outra 
vez, mas conte tudo que sente, como me contou, e 
não oculte nenhum dos seus males. Médico não 

adevinha. Quem vae ao medico já vae decidida 
a confessar-se, senão melhor é não ir, primeiro, 
porque toma remedio errado, segundo, porque perde o 
seu tempo, senão o seu dinheiro também.64 

A confissão total de seus males proporcionaria ao paciente a 

garantia da cura, como símbolo da "absolvição". À Luar, de Curitiba, Dr. 

Aluizio responde: 

Ao medico nada se oculta. Conte-me, por isso, o 
que fez com toda a sinceridade, afim de eu poder 
atende-la. Posso, quasi afirmar-lhe que a senhorita 
sarará.Não é o caso de preocupação. Depende, 

63 . Gazeta do Povo, Curitiba, 19 jun. 1931. 
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apenas, de si. Não é a primeira que atendo, nessa 
emergencia.65 

Ao mesmo tempo em que o doutor estimulava seus pacientes a 

falarem sobre seus males, procurava restringir o discurso apenas ao 

suficiente para complementar o exame e permitir o diagnóstico. Através 

de uma resposta, deixava claro o que pensava da fala do doente que 

ultrapassava o desejado pelo médico: "A sua carta sahio "um pouco" 

grande! Sahio da bitola de uma consulta medica . Medico não quér saber 

de muita prósa! Não tem tempo. Mesmo porque elle sabe que doente é 

como mulher, quando "pega" uma oportunidade para falar desenrola o 

carretél...66" 

Complementando o discurso verbal, o exame físico era um 

elemento importantíssimo para que o diagnóstico fosse feito da maneira 

mais precisa possível. O Dr. Aluizio França, neste sentido, não era um 

medico privilegiado. Suas consultas "por correspondência" não lhe 

permitiam o conhecimento do "corpo doente" dos pacientes, o que ele 

julgava muito necessário . O caso de Chiquinha, de Curitiba, é bastante 

interessante, por esse e por outros motivos. Chiquinha começou suas 

consultas com o Dr. Aluizio no dia 14 de agosto de 1931, mas sua carta 

não foi publicada, como às vezes ocorria no "Consultorio de Ensinamento 

ás Mães". Temos, no entanto, a resposta do médico: 

65 
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A senhora vae ficar completamente curada 
dessa porção de doença que lhe afligem fazendo, 
apenas estas 3 coisas: 

1o. comer frutas em jejum (banana, mamão, 
laranja, etc.) 

2o. tomar, antes do almoço e antes do jantar, 80 
gottas de DAVY CALCION, em meio copo de agua 
assucarada; e 3°., tomar, de manhã e á noite, 20 
gottas de OPOGINOL, também em agua 
assucarada.67 

No dia 23 de agosto, Chiquinha faz uma reconsulta e, desta 

vez, sua carta é publicada: 

Quero mesmo ficar completamente boa, como o 
dr. me prometeu em resposta a minha consulta. Ha 
seis dias que venho fazendo uso, com regularidade, 
do Opoginol (20 gotas pela manhã e à noite), Davy-
Calcium (80 gotas antes das duas principais refeições) 
e ainda, comendo frutas em jejum a que aliás está 
corrijindo a prisão de ventre. Como hoje vai se acabar 
o Davy- Calcium pergunto ao dr. si devo usar outro 
vidro desse mesmo medicamento ou o que devo fazer. 
Tenho melhorado dr., nestes tres dias últimos, estou 
satisfeita e muito agradecida ao sr.68 

Em seguida, a resposta do Dr. Aluizio: "Deve repetir o DAVY-

CALCION, sim , senhora. Depois, antes de suspender os remedios, vá ao 

medico para saber se já esta curada."69 

6 7 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 14 ago 1931 

6 8 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 23 ago. 1931. 

69 Ibid. 



239 

Só a autoridade médica poderia dar, após exame, alta à 

Chiquinha. Mas a paciente, que parecia tão obediente aos conselhos 

médicos, se nega a ser examinada, revelando um momento de rebeldia. 

"Esta não pôde começar se não por uma palavra 
de gratidão pelo resultado obtido em minha cura, 
conseguido seguindo suas prescrições em resposta a 
duas consultas feitas por mim." 

Venho me tratando desde 15 de corrente e em 
tão curto lapso de tempo sinto-me outra. 

O senhor disse a 23 do mez expirante que eu 
repetisse o DAVY-CALCION (até aqui vai bem) e 
antes de suspender os medicamentos (o outro é 
OPOGINOL) fosse ao medico para ver si estou 
curada... Isto é com o que não posso me conformar... 
Medico é o sr. dr. e dos bons. Não acho necessário ir a 
consultorio, nem mesmo ao seu, que seria o meu 
preferido, pois assim por correspondencia a gente se 
confessa com toda franqueza; não é medo de gastar 
cobres", não pense dr., estou certa que sendo amigos 
como somos o sr. não levaria nada pela consulta. 

Quero continuar a tratar-me dr., seja camarada, 
mais uma respostinha para mim. 

Sinto-me bem mas acho que não devo deixar 
tão logo o tratamento, porque o meu esgotamento e os 
males que me torturavam em certas épocas dá para 
temer. Já tomei dois vidros de DAVY-CALCION e 
ainda estou no primeiro vidro de OPOGINOL e 
agora?70 

Chiquinha não quer o exame médico, nem se fosse realizado 

pelo Dr. Aluizio, seu médico preferido; ela mesma já havia decidido: 

precisava continuar o tratamento. O medo que seus sofrimentos 

voltassem a faziam prolongar o tratamento por "precaução", para lhe dar 

segurança de que não sofreria. Mas, apesar do autodiagnóstico, preferia 

contar com a terapêutica oferecida pelo médico. 

4 9 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 02 out. 1931. 
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Dr. Aluizio acha graça na resposta e, por isso, resolve publicá-

la, revelando que exercia uma certa censura sobre as cartas que 

deveriam ou não ser lidas, ao mesmo tempo que procurava se isentar de 

um possível fracasso no tratamento, uma vez que sua paciente não havia 

seguido seus conselhos: "Publico sua carta, porque tem espirito. Não vá 

ao medico, como lhe aconselhei, mas tome mais cálcio. Agora, por 

exemplo, CALCICAL, do Laboratorio Gross.Si não ficar bem curada, a 

culpa não é minha. Tem mêdo de medico?71 " 

O fato do Dr. Aluizio França realizar suas consultas sem entrar 

em contato direto com o paciente fazia com que este se visse estimulado 

a falar mais abertamente sobre sua doença, sem sentir a ameaça da 

autoridade médica. Certos exames também intimidavam fisicamente o 

paciente, que preferia a consulta "por correspondência" para se poupar da 

vistoria e do olhar médico. Artemis, jovem curitibana que sofria de 

irregularidades menstruais, partilhava dessa preferência: 

(,.)Mamãe quiz levar-me ao medico, mas eu não 
quero nem por nada ser examinada, tenho vergonha 
e prefiro então sofrer. Lembrei-me então de consultar 
o illustre doutor e ficar-lhe-ei immensammente grata si 
me attender.72 

71 Ibid. 

72 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 28 abr. 1931 



Dr. Aluizio não dispensa o exame, e a ele atribui o sucesso da 

terapêutica: 

Acho o exame sempre necessário, pois, ás 
vezes, uma pequena indicação esclarece um 
diagnostico. No seu caso, por exemplo, nada tem de 
particular o exame - é um exame commum. 

Mas quem não quér examinar-se soffre as 
conseqüências de ás vezes, o remedio não 
produzir effeito.Para a senhorita eu aconselho 2 
medicamentos: CALPHENIL, solução, e OPOGINOL, 
gottas, - para tomar de acordo com as bullas/3 

O exame médico era algo importantíssimo para determinar a 

terapêutica que, por sua vez, traduzir-se-ia na receita de um 

medicamento, em grande número de casos. Enquanto que a fala do 

paciente dava uma versão leiga da doença, o exame - que envolvia a 

relação direta entre médico e doença - possibilitava ao doutor uma visão 

mais "científica" da doença que acometia o corpo do paciente. Ver 

"cientificamente" a doença era vê-la por prismas mais "verdadeiros", uma 

vez que a ciência era a única que poderia dar explicações sobre a doença 

e sua cura, e era esse olhar que poderia indicar o medicamento 

adequado. Leonor, de Ponta Grossa, pedia um remédio ao Dr. Aluizio, 

mas não é atendida: 

- Tenho 18 annos e estou ficando com o 
pescoço um pouco grosso. Eu tenho medo que 
seja papo! Já passei iodo, pomada mercurial e não 
obtive resultado algum. Por isso peço ao bom dr. que 
me aconselhe um remedio. 

73 Ibid 



- Isto só vendo. Porque se for papo, o conselho 
é um e se não for o conselho será outro! Acho por 
isso, que o acertado é a senhorita ir a um medico. Não 
passe nada sem saber de que doença está soffrendo. 
Ás vezes, os remedios mal aconselhados fazem mais 
mal do que a propria doença, por isso é que fizeram 
este versinho: 

"Aqui jaz um homem rico 
Nesta rica sepultura, 
Escapava da molestia 
Se não morressse da cura!74 

O olhar era o sentido privilegiado no exame, como explica 

Foucault75. Não era, porém, qualquer olhar que deveria rastrear o corpo 

doente. A visão do médico era importantíssima para decodificar a fala 

leiga e, como "visão da verdade", nunca se enganava. Miltinho, de Ponta 

Grossa, reclamava que não havia melhorado após tomar o medicamento 

receitado por seu médico: "Seu médico receitou-lhe o que deveria, mas 

um frasco só não é o suficiente. Volte outra vez a ele. Quem pode tratar-

se, sendo examinado, é outra coisa. Vendo a gente compreende o que 

ouve. Não vendo, nem sempre.76" 

Quando o paciente, embora seguindo a prescrição médica, não 

obtinha sucesso no tratamento, o fracasso era atribuído á falta de exame. 

Sem ele, o diagnóstico e a terapêutica eram acertos casuais: 

74 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 11 jun. 1931. 

75 FOUCAULT, Michel.O nascimento....p.241. 
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- Ha um mês mais ou menos, lhe escrevi 

consultando e o sr. me receitou, 2 remedios (...), já 
tomei os 2 e não senti melhora alguma(...). 

- Assim.de longe, sem exame de secreção 
vaginal as possibilidades de cura são muito pequenas. 
A gente acerta, mais por acaso. Se este consultorio 
fosse espirita ahi, sim, eu teria o concurso dos meus 
colegas desencarnados e os diagnósticos seriam 
certos, porque eles iam ver o doente e vinham me 
contar, mas infelizmenie, eu trabalho sosinho e de 
longe. Desculpe, pois a senhorita de ter tomado 
remedio ineficaz. Para não acontecer isso, outra vez, 
aconselho-a ir ao medico. Vendo é outra coisa. A 
gente acerta COM MAIS CERTESA 77 

O exame era um dos momentos em que o "médico-sacerdote" 

agia junto ao doente para chegar ao diagnóstico que, por sua vez, levaria 

à terapêutica certa. A capacidade de acertar a terapêutica, ou seja, a 

capacidade de curar era o que dava maior poder ao médico que 

desfrutava da confiança de uma clientela sempre crescente: 

- Caetano é o nome de meu filhinho para quem 
lhe faço essa consulta. Está presentemente com 5 
annos e desde a idade de 6 meses foi acommettido de 
bronchite para a qual tenho feito o uso de diversos 
xaropes, como o Bromil, o Jatahy, o Satosin, o de 
Cerejas e outros mais, que não me recordo no 
momento, além de diversas receitas, sem ter obtido 
resultado algum. Como sendo suas receitas muito 
acertadas para crianças, tomo a liberdade e etc. 

- Muito obrigado pela sua opinião sobre as 
minhas receitas. Eu sempre faço empenho de acertar 

77 Gazeta do Povo, Curitiba, 13 dez 1931 
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e, quando isso acontece, me alegra muito. Vamos ver 
se o seu Caetano sára,já(...)78 

Assim como Noemia, Esilda contava com a prática do Dr. 

Aluizio: "Acompanhando as suas constantes receitas, acho com muito 

boa, vontade de servir a humanidade, e como sendo eu uma dessas 

pessoas que necessita de uma acertada receita tomo a liberdade de pedir 

por meio desta(...)79" 

A fama do médico era difundida entre os pacientes, assim como 

o "bom" medicamento era aconselhado entre as pessoas próximas, 

segundo seu poder curativo. No caso do Dr. Aluizio, esta "propaganda" 

era feita através das cartas de seus próprios pacientes na Gazeta do 

Povo. Eis o agradecimento de Maria do Carmo, uma de suas pacientes: 

Em primeiro lugar agradeço-lhe de coração o 
beneficio que o senhor tão gentilmente me prestou 
enviando-me ha mêses atrás pela GAZETA DO POVO 
(consultorio ensinamento ás mães) os remedios 
Opoginol e Emocal para aliviar as minhas dôres 
mensaes. Tomei 2 vidros de Opoginol e 2 caixas de 
injeções de Emocal e fiquei completamente bôa; 
cousa que jamais esperava na minha vida; por esse 
motivo o dia que tiver um tempinho de folga, irei 
pessoalmente lhe agradecer(...)®° 

Gazeta do Povo, Curitiba, 20 maio 1930. 
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A cura gerava o sentimento de gratidão do paciente que, como 

o fiel que fazia promessa a um santo, voltava ao seu curador para 

agradecer o feito: "Volto novamente á sua presença por dois motivos: 

primeiro para agradecer ao bom Dr. tão amigo das creanças, pela receita 

que me deu e que foi uma verdadeira "cacetada" na minha doença e o 

espantoso talvez para sempre, agora certo também de curar meu 

maninho Jorge(...)" 

A cura, e principalmente a cura definitiva, era o que desejava o 

paciente. Quando procurava o médico, sua fé era dirigida a ele e à 

terapêutica que recuperasse sua saúde: "Já fiz tudo, dr., para curar as 

prisões de ventre de meu garoto de 7 meses. Tudo falhou. Só clyster ou 

supositorio, mas isso é uma massadaü Eu queria cural-o, de vez.81" 

Ao recorrer ao médico em busca de um medicamento "infalível" 

que recupere a saúde por completo, o paciente confirmava o poder do 

médico em escolher o medicamento correto para a doença "correta" : 

- Sou solteira e tenho 17 annos, ha um anno 
soffro flores-brancas, ja consultei medico me receitou 
lavagens e não melhorei, tomei 2 vidros de "A saúde 
da mulher" e por fim estou tomando "Elixir 914". O 
corrimento as vezes que é amarello, ou branco e 
ardente, tenho bom apetite e sou corada. 

Na esperança de que o Doutor me indicará um 
remedio infallivel para o meu mal, fico-lhe desde ja 
muitíssimo grata. 

4 9 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 02 out. 1931. 
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- Remedio infallivel, infelizmente não ha 

nenhum. Ha falliveis, como são,também, os medicos. 
Aconselho as injecções de LEUCORREIA, do 
Laboratorio Paulista de Biologia e lavagens com 
METROLINA. Caso deseje mesmo um remedio 
"infallivel" para o seu mal, só appelando para a 
SANTA DE COQUEIROS.82 

Embora o Dr Aluizio, em sua resposta à carta de Beatriz, de 

Ponta Grossa, alegasse a falibilidade do médico e do medicamento, suas 

receitas aos pacientes retratavam a terapêutica como um milagre. Ao 

indicar o medicamento, o médico garantia sua eficácia através do poder 

científico que lhe era atribuído. Sua ação era tão segura que ocorria num 

passe de mágica. Ao receitar uma fórmula para Rita, que sofria de um 

"resfriado horrível", o doutor afirmava:"(...)Amanhã a sua filhinha não 

tossirá mais nem terá "gosma ' alguma na garganta! Verá.83" 

Para Esilda, que sofria com as manchas que tinha no rosto e a 

deixavam "sem coragem de olhar no espelho e com medo de si mesma", 

Dr. Aluizio receitava: "Pomadas não curam as suas "manchas" que são 

com certeza de origem hepatica. Muito bem para a senhorita deve fazer o 

CAPEBENO. Tome um vidro. Depois, tome EXTRACTO FLUIDO DE 

AGONIADA, 3 colherinhas por dia, que tudo isso que a senhorita sente 

desapp arecerá84" 

Gazeta do Povo, Curitiba, 06 jun. 1931. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 22 abr. 1930. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 16 abr. 1931. 

82 

83 
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No momento da terapêutica, desde a sua prescrição pelo 

médico até sua utilização pelo paciente, o medicamento se encontrava 

numa posição privilegiada. Como o médico que era o agente da ciência 

médica, o medicamento representava a cura, produto desta mesma 

ciência; "hóstia" que, para ser consagrada, deveria passar pelo ritual da 

consulta. Assim como o médico, que mereceria ou não a confiança do 

paciente, o medicamento, como símbolo "sagrado", era objeto ou não da 

fé do paciente. A mãe de Nelito, de 6 meses, mostra como a utilização de 

um medicamento passava também pela confiança em seu poder de cura: 

"(...) O mesmo medico disse ser impureza de sangue e é mesmo me 

receitou unguento napolitano, mas eu não tenho fé nessa espécie de 

depurativo (externo) e mesmo me queima muito e por isso não o 

usei(...)85" 

De fato, o medicamento como reificação da saúde o torna 

portador de vários sentidos, várias concepções desta mesma saúde. No 

ato da consulta, o medicamento incorpora os valores da ciência e da 

tecnologia, promete saúde imediata e triunfo definitivo sobre a doença. 

Há, para os pacientes, aqueles medicamentos menos e mais eficazes, 

que merecem menor ou maior fé por parte deles. Esta fé, porém, não está 

ligada somente ao efeito químico que o medicamento possui, mas às 

várias mensagens que ele, enquanto representação da saúde, transmite 

à sociedade, através de uma quarta voz: a propaganda farmacêutica. 

85 Gazeta do Povo, Curitiba, 17 out. 1931. 
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3.3 "Se é Bayer, é Bom!' 

Passava dias assim 
Soffrendo terrivelmente 
Até que o Dormallgin 
Agiu serenamente 
E o mal tão renitente 
Que á pobre mãe abalou 
Foi passando docemente 
Com a dóse que tomou 

( Propaganda do Dormalgin)86 

Em 1932, a voz do Dr Aluízio se cala pela primeira vez. A dele 

e a de dezenas de pacientes que se consultavam pela Gazeta do Povo. 

Lola, sua "auxiliar"de Jaboti, deve ter procurado incessantemente o 

"Consultório de Ensinamento às Mães" sem sucesso. Em maio do mesmo 

ano, seus leitores encontraram um artigo na Gazeta do Povo, que iniciava 

com estas palavras: 

O dr. Aluizio França manteve, na GAZETA DO 
POVO, durante o espaço de tres anos, uma secção 
que se constitui numa das fontes de informações mais 
interessantes de doenças das creanças. Os 
"Ensinamentos ás mães" transformaram-se num 
repositorio extraordinario de lições de puericultura, 
podendo-se afirnar mesmo não existir na imprensa do 
sul do Brasil uma fonte de conselhos tão movimentada 
como a do dr. Aluizio França, que, por isso mesmo, 
passou a ser um dos colaboradores mais apreciados e 
prestigiados nesta casa. 

O seu consultorio, a sua secção de higiene 
infantil, ia num crescendo formidável. Dias houve em 
que a sua correspondencia se elevava a 15 a 20 
cartas. Um sucesso único. 

86 DORMALGIN. Gazeta do Povo, Curitiba, 27 fev. 1934. 
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Mas, eis senão quando, o governo provisório da 

Republica, evocando razões diversas, baixou um 
decreto, proibindo a manutenção, nos jornais, desses 
consultorios medicos, tão interessantes, tão úteis, 
principalmente ás classes menos favorecidas pela 
fortuna(...)07 

Após longo tempo de obediência ao decreto e vendo que 

outros jornais do país continuavam mantendo suas "colunas médicas", a 

Gazeta do Povo resolve pedir esclarecimentos sobre o decreto 20.931 

que proibia a publicação de conselhos e receitas a consulentes, enviando 

um telegrama ao Ministro da Educação e Saúde Pública. O diretor da 

Gazeta do Povo tentava encontrar uma maneira de restabelecer a secção 

" 88 reputada "nao so patriótica mas altamente humana" , que lhe fornecia 

tantos leitores. 

Após quase um mês, a resposta chega e é relatada e 

comentada pelo próprio Dr. Aluizio França. A carta, do Departamento 

Nacional de Saúde Pública esclarecia que estava proibido, pelo 

regulamento sanitário, a publicação de conselhos e receitas a 

consulentes, seja por correspondência ou pela imprensa. São publicações 

consideradas de "natureza pessoal", ao contrário das matérias sobre 

higiene e puericultura que visavam difundir hábitos de higiene entre a 

população. Eis alguns comentários do Dr. Aluizio França a respeito da 

intervenção do decreto junto a sua coluna: 

87 Gazeta do Povo, Curitiba, 21 maio 1932. 

88 Ibid. 
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Esta secção vai, de novo, reaparecer nos 

moldes da obediencia. Sem receitas. Sem conselhos 
pessoais. Apenas, ensinando higiene e puericultura. 
Ainda bem, que isso é permitido. Entretanto, sem 
desconhecer as boas intenções da medida, não nos 
iludamos, as pobres criancinhas doentes, que nos 
recorriam, vão cair nas mãos dos charlatães, com os 
riscos quasi certos de morte estupida. Mas nós 
estornos no pais dos absurdos. O Brasil, para o 
Departamento de Saude Publica, não vai além do 
asfalto da avenida Rio Branco. Esquece-se o pais 
imenso e sem recursos, onde, ás vezes, um conselho 
medico, levado por um jornal, salva uma familia. Mas 
lei é lei. Cumpramo-la.® 

Em outubro do mesmo ano, um paciente que buscava opiniões 

a respeito do medicamento Vanadiol, recebia, como vários outros leitores, 

a seguinte resposta: "Este Consultorio é, apenas, de higiene e de 

puericultura, não é de terapéutica. Aconselhar remedio ou indicar 

tratamentos não é aqui. Aqui não ha remedio, há diétas; não ha doentes, 

ha conselhos para evitar doenças! Os doentes devem ir aos médicos.90" 

O "Consultorio de Ensinamento às mães" permanece em 

atividade até abril de 1933, quando novamente interrompe suas 

atividades por dez anos. Em 1943, Dr. Aluizio França decide reabrir o 

"Consultório", tamanho o sucesso obtido naqueles anos de atividade. No 

seu artigo de retorno, ele relembra o grande interesse despertado até 

entre as pessoas que não eram seu alvo, isto é, aquelas que não tinham 

88 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 16 jun 1932. 

90 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 20 out. 1932. 



filhos. E, encarando a doença enquanto espetáculo, encontra a 

justificativa para tal interesse: 

O segredo de tal interesse, com certesa, foi o de 
publicarem-se as cartas das consulentes. É comum, a 
gente, quando lê os jornais, deixar, este ou aquele 
artigo sem 1er. Ou não interessa o assunto, ou não se 
simpatisa com o autor. Mas duvido que alguém deixe 
de 1er uma carta, que o jornal publique, sobretudo se 
for de mulher de cabelinho na venta ou de tragédia. 
Ah! então, os leitores multiplicam-se, o jornal esgota a 
edição e, durante alguns dias, ainda há procura, na 
gerencia, do exemplar de sucesso. 

- Eu quero um numero da "GAZETA" que 
publicou aquela carta da moça, que surrou o 
namorado...ou que se atirou do arranha-céo. Não é o 
crime que assanha a leitura, mas a carta. A carta 
notabelisa o ato, seja de amor, seja de loucura. E não 
são só os sentimentais que a leem, não. Somos todos 

Mas foi um caso, em especial, que fez o Dr. Aluizio tomar a 

decisão do recomeço. Ele mesmo nos conta o episódio: 

Foi um caso destes, agora, que me levou a 
reabrir esta secção. O caso é o seguinte: Fui ver, há 
dias, um doentinho de 8 meses, numa casa de 
pequenos recursos,mas de gente educada e que vive 
rasoavelmente A criancinha tivera uma perturbação 
nutritiva, dessas corriqueiras, agora. Vomitou, teve dor 
de barriga, evacuações repetidas, pontilhada de 
sangue e algum catarro. A visinha mais sabida, contou 
um caso de apendicite que começou assim! Uma 
visinha, também entend ida, lembrou a gastro-enterite 
e exibiu-se sem exageros: 

— Não chame o medico. Eles enchem as 
crianças de remedios e ainda peoram mais. Dê banho 
de Maria Mole e Calcárea da 5a. Outra, cúmplice 
também, aconselhou só diéta: 

— Tire do peito e dê agua de arroz, só agua de 
arroz bem ralinha . até sarar. 

30 dias depois fui chamado, in extremis. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 06 maio 1943. 
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Aí, o nome da doença, já tinha mudado,— era 

doença de macaco! Era uma múmia, a criancinha! 
Nem Gandi resistiria ao martírio de tanta fome. 

Só fome, barbara fome! Morreu de fome!92 

O Dr. Aluizio França retomava, então, pela segunda vez, sua 

cruzada contra o "charlatanismo das comadres", encerrando-o em julho 

de 1943. Após o decreto 20.931, a coluna do Dr. Aluízio nunca mais foi a 

mesma. 

Além do "Consultório de Ensinamento às Mães", as 

propagandas farmacêuticas dialogavam com os pacientes a respeito de 

saúde e doença, recebendo e transmitindo concepções que eram 

partilhadas na sociedade tanto pelos "agentes de saúde" quanto pelos 

"pacientes". Longe de encontrarem-se estanques, as propagandas 

veiculadas na Gazeta do Povo faziam parte da leitura dos pacientes do 

"Consultório", partilhando de seus saberes sobre saúde, doença e cura. 

A propaganda farmacêutica, segundo afirmam Temporão93 e 

Ricardo Ramos94, já existia na segunda metade do século XIX, quando 

começou a ser veiculada nos jornais paulistas. O início do século XX já 

vinha marcado pela grande quantidade de propagandas de 

92 Ibid. 

93TEMPORÃO, ... p.37. 

ÉRAMOS, Ricardo. Do Reclame à Comunicação: Pequena História da 
Propaganda no Brasil.3a ed. São Paulo : Atual, 1985. p.16. 



medicamentos, anunciados em textos que davam um panorama das 

doenças que grassavam na época, destacando-se a sífilis. Inúmeros 

medicamentos prometiam sua cura, como os famosos depurativos e os 

elixires que tudo curavam. Os textos simples lançavam mão de atestados 

médicos e de pacientes curados pelo medicamento em questão, como 

meio de assegurar sua eficácia tanto através da Medicina como por 

consagração popular. 

À ingenuidade e simplicidade da propaganda farmacêutica na 

primeira década do século XX juntava-se um maior aprimoramento gráfico 

das mesmas. A participação de poetas e escritores nas propagandas 

veiculadas no Rio e em S.Paulo, trazia a poesia do anúncio em versos. 

Em 1919, a Bayer já marcava sua presença no mercado brasileiro e nos 

periódicos que veiculavam sua propaganda, destacada pela qualidade 

gráfica e pelos textos elaborados. Começando pelas propagandas da 

Aspirina (que se transforma em Cafiaspirina em 1923), até o lançamento 

do Helmitol, Adalina, Instantina e Mitigai, seus anúncios feitos em série 

eram elaborados por autores anônimos que, segundo Ricardo 

95 I Ramos .revelavam os vários estágios por que passava a publicidade 

brasileira. 

Um traço marcante na história da propaganda farmacêutica foi 

a propaganda do Biotônico Fontoura feita por Monteiro Lobato, através do 

95 Ibid, p.32. 



Gazeta do Povo esta queda na veiculação de propagandas, 

principalmente nos cinco primeiros anos da década de 40, é muito 

sensível. Já escassa em quantidade, a qualidade gráfica da propaganda 

farmacêutica fica também muito prejudicada. Ao contrário do que ocorria 

em outros periódicos do país99, as propagandas de medicamentos na 

Gazeta do Povo não utilizariam o tema da guerra para anunciar seus 

produtos. Discretas, quase sempre utilizando mais textos que imagens, 

elas permaneceriam escassas até o final da Segunda Guerra, quando 

retomariam com a riqueza gráfica de antes. 

Distintamente da propaganda ética, voltada para a categoria 

médica* em revistas especializadas ou mais raramente nos jornais , a 

propaganda popular de medicamentos difundia aqueles produtos que 

estariam mais próximos da população especialmente através da 

automedicaçâo. Assim como nas drugstores o medicamento encontrava-

se ao lado de brinquedos, cosméticos e armarinhos, nas páginas de 

jornais o "discurso oficial da mercadoria"100 - a publicidade -

representava o produto farmacêutico ao lado de outros produtos e 

serviços. 

99 Ibid., p.55. 

* Embora a propaganda ética fosse direcionada aos médicos, estes também eram 
atingidos, nas mesmas revistas especializadas, pela propaganda popular de 
medicamentos, dirigidas em uma linguagem diversa daquela usada pela 
categoria. 

100 LEFÉVRE, p.68 
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personagem Jeca Tatu. Criado em 1918 como o protótipo do homem do 

campo brasileiro - amarelo, fraco e doente - o Jeca Tatu foi veiculado 

através de um livrinho que , em 1941, já chegava a dez milhões de 

exemplares96. A propaganda do Biotônico Fontoura, tendo como "garoto 

propaganda" o personagem de Monteiro Lobato, nascera da amizade do 

autor com o industrial e farmacéutico Cândido Fontoura. De uma maneira 

didática, a propaganda visava explicar a prevenção e profilaxia da 

anquilostomose (mais vulgarmente conhecido como amarelão) que 

grassava muito no interior brasileiro, bem como difundir os produtos do 

Instituto Medicamenta. 

À medida em que a indústria farmacêutica desenvolve-se , a 

propaganda difunde-se com mais força. A publicidade, na década de 30, 

acompanhava o desenvolvimento industrial do país com a abertura de 

algumas agências sendo que a propaganda farmacêutica continuava 

sendo maioria.97 O início da era do rádio marcou um novo espaço para a 

propaganda, que tomava novas dimensões no campo auditivo. 

1939. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. O episódio trouxe, 

para a publicidade, um período conturbado Ricardo Ramos98 relata como 

a guerra trouxe um grande decréscimo no número de propagandas 

provocado pela anormalidade nas trocas comerciais . No jornal curitibano 

96 Ibid., p.39. 

97 Ibid., p.46. 

98 Ibid., p 53 
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Embora, na Gazeta do Povo, se procurasse diagramar as 

propagandas de medicamentos próximas aos anúncios de serviços 

médicos e numa mesma página , elas ainda encontravam-se 

regularmente dispersas pelo jornal, entre outras propagandas de diversos 

produtos. As páginas do jornal funcionavam, então, como "prateleiras" 

que, da mesma maneira que nas drogarias, apresentavam o 

medicamento como uma mercadoria banal. 

101 

Lefévre esclarece que a mercadoria e, ao mesmo tempo, um 

objeto de consumo e um símbolo que, enquanto tal, expressa uma 

representação da realidade, na medida em que nela imprimem-se vários 

discursos. No caso do medicamento, as mensagens que ele contém 

"falam" diretamente ao paciente sobre as diversas concepções existentes 

sobre saúde e doença que assim são disseminadas na sociedade. A 

prateleira farmacêutica, assim como a "prateleira" do jomal, transmitem a 

idéia do medicamento como mercadoria "comum", equivalente a qualquer 

outro produto. Como representante da saúde, o medicamento a coloca 

logo ali, ao alcance de nossas mãos bastando, para obtê-la, um simples 

gesto. O caminho que separa a saúde da doença é o mesmo que 

distancia o vidro de medicamento de nossa boca. Muito ilustrativa, neste 

101 Idem, p. 31-55. 
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sentido, é a propaganda da Magnésia S.Pellegrino, que anuncia equivaler 

a Uma colher de saude (fig. 1). 

Interessante também é o pedido de uma paciente ao 

"Consultorio de Ensinamento às Mães", cuja carta não fora publicada, que 

define o perfil do medicamento desejado. Eis a resposta do Dr. Aluizio 

França: 

A senhora quér um fortificante para poder 
continuar a amamentar o seu filhinho Cesar de 4 
mezes, porque está sentindo meio fraca, mas não quér 
injecção e quér um remedio que não seja ruim de 
tomar! Pois vou attendel-a. Tome 
PHOSPHOVITAMINA de Granado, que é um 
fortificante como a senhora quer que seja"103 

Como quem vai à uma loja e pede a vendedora uma camisa 

branca com rendas, Dona Eudoxia dá um "modelo" de medicamento que 

quer tomar ao Dr. Aluizio, numa clara demonstração da relação do 

medicamento com a mercadoria comum 

A propaganda de medicamentos fazia com que a saúde e a 

doença fossem inseridas na vida das pessoas como algo corriqueiro, 

porém, paradoxalmente, algo de grande importância, como um evento 

Era um "aborrecimento" que poderia surgir repentinamente, mas que 

102 MAGNESIA S. PELLEGRINO. Gazeta do Povo, Curitiba, 01 mar. 1930. 

103 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 14 jun. 1931. 



mobilizava os esforços de agentes de saúde e pacientes, no sentido de 

"retirar" o obstáculo que impedia o livre curso da vida. Maria Ruth sabia 

muito bem como a doença lhe atrapalhava e pedia ajuda ao Dr. Aluizio 

França: 

Venho por meio desta pedir-lhe uma receita para 
aliviar os meus sofrimentos. Sou uma moça forte e 
corada com 19 annos de idade não muito magra mas 
muito desanimada devido ter de uns 8 mezes para cá 
um forte corrimento amarelado que me deixa muito 
nervosa e n um desanimo tão grande que chego a 
perder a vontade de passear na nossa principal rua de 
Curitiba (15 de novembro).104 

A doença como empecilho do "bom viver", da alegria, da vida 

saudável e feliz era uma das idéias sustentadas pela indústria 

farmacêuticas É a concepção de doença maléfica da qual fala 

Laplantine105 : nociva, privadora, é a anormalidade que precisa ser 

combatida frontalmente com uma contra-agressão, representada pelo 

medicamento. É ele que proporciona as condições necessárias para que 

a doença interfira na vida normal dos indivíduos. Um medicamento, o 

Tonofosfan, a exemplo de outros, prometia a "Alegria de Viver" para seus 

consumidores. Eis um trecho da mensagem, que não continha 

ilustrações: 

Diz-se que um individuo está em estado de 
euforia quando elle se apresenta "em forma", confiante 

1U4 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 04 jul. 1931.. 

105 LAPLANTINE, p.102. 
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e satisfeito com a vida. 

Geralmente a euforia é o reflexo de uma boa 
disposição do corpo e do espirito. Muitas vezes, 
entretanto, em virtude da lei inexorável da luta pela 
vida, e dos precalços acidentados a que toda gente 
está sujeita, sahe-se da "forma", torna-se desanimado, 
irritado, descontente com tudo e por tudo, 
considerando-se a vida um pesado fardo de tortura. 

Nessas condições surgem perdas de fosfatos, 
falta de apetite, insonia, nervosismo e toda a sorte de 
perturbações acabrunhadoras.Para combater esse 
estado, ha um medicamento verdadeiramente 
maravilhoso- o Tonofosfan - que foi preparado por 
iniciativa e cooperação do Professor Blum, diretor do 
Instituto Biologico de Francfort(...)106 

Outro texto, do mesmo medicamento, era uma promessa de 

felicidade eterna: 

VIDROS COR DE ROSA 
Ha dias em que se sente a vida tão boa e feliz 

que se parece estar vendo tudo através de vidros cor 
de rosa. Ha outros dias, ao contrario, em que tudo 
parece negro e triste. Isto acontece, sobretudo, em 
consequencia a fortes preocupações, acompanhados 
de grande perda de phosphatos. Os nervos tomam-se 
tensos e irritados, sobrevindo depauperamento geral 
do organismo. Para combater taes estados, bem 
assim debilidade, pallidez, falta de appetite, etc., não 
ha melhor medicamento que o Tonofosfan, cuja 
principal virtude é estimular e tonificar o organismo em 
geral, fazendo com que o individuo volte a ver tudo cor 
de rosa, tomando-se alegre e satisfeito.107 

A tristeza também era lembrada, mas como sinônimo de 

doença que deveria ser combatida pelo medicamento: 

106 TONOFOSFAN. Gazeta do Povo, Curitiba, 23 set. 191. 

107 VIDROS COR DE ROSA. Gazeta do Povo, Curitiba, 10 maio 1931. 
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TRISTEZA DE VIVER 

"Tristeza é doença", disse um dos nossos mais 
conhecidos eugenistas. E assim é. Um individuo sadio, 
em estado de perfeito equilíbrio físicop, e psíquico, 
não pode deixar de se apresentar em perfeito estado 
de bem estar de um agradavel conforto intimo. Quem 
se sente desalentado, desanimado, triste,- é porque 
está doente. Muitas vezes o mal reside apenas na falta 
de repouso suficiente, numa alimentação 
reconfortadora ou num descanço fisico e mental. 

Para qualquer um desses casos não existe 
melhor terapéutica do que corrigir a causa do mal e, 
ao mesmo tempo, levantar as energias perdidas por 
meio do Tonofosfan, injeção fortificante 
insuperável.100 

Outros medicamentos também investiam na representação que 

fazia a analogia entre saúde e alegria. As propagandas Não tema os 

prazeres da mesa109 (fig 2) e A alegria de viver com a ajuda de Eno1w 

(fig. 3) ofereciam o medicamento como garantia de bem-estar. 

Nem só os atropelos do dia-a-dia poderiam ser fontes 

causadoras de doenças e de conseqüentes "tristezas": o lazer também 

poderia causar males que inscreviam o medicamento em momentos 

inusitados. Uma das várias propagandas da Bayer descrevia como a 

Cafiaspirina deveria ser um item indispensável para quem fosse assistir a 

108 TRISTEZA DE VIVER Gazeta do Povo, Curitiba, 11 jun. 1932 

109 NÃO TEMA OS PRAZERES DA MESA ! Gazeta do Povo, Curitiba,18 mar. 
1941. 

110 A ALEGRIA DE VIVER COM A AJUDA DE ENO. Gazeta do Povo, Curitiba, 
18 jul. 1941. 
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uma partida de futebol. Ilustrada, mostrava a vibração dos espectadores 

no momento do gol: 

GOAL. .! 
A forte tensão nervosa, mantida durante o jogo, 

a torcida", os gritos de protesto, as explosões de 
alegria, etc., são muitas vezes causa de abatimento, 
mal estar e dôr de cabeça. Tudo isso desapparece 
immediatamente com 

CAFIASPIRINA 
o remedio de confiança.111 

Outros anúncios, mais simples, também utilizavam o cotidiano 

para ressaltar a importância do medicamento - e conseqüentemente, da 

saúde - nos diversos momentos da vida humana. Numa pequena mas 

curiosa nota, o Elixir Westphalem mostra aos leitores como ajudou a 

salvar um futuro casamento: 

IA PERDER A NOIVA 
Perderia uma linda noiva se não se curasse do 

máu hálito com Elixir Westphalem. Com dois vidros 
recuperou a saúde do estomago.112 

Na verdade, a propaganda farmacêutica procurava inserir o 

medicamento nos mais diversos momentos da vida humana. Podemos 

imaginar alguém que tivesse em todos os seus dias a presença do 

medicamento. Este indivíduo poderia começar seu dia num "Alegre 

111 GOAL ! Gazeta do Povo, 01 maio 1932. 

112 IA PERDER UMA NOIVA . Gazeta do Povo, Curitiba, 29 abr 1931 



Despertar" proporcionado por um comprimido de Adalina, tomado na noite 

anterior: 

ALEGRE DESPERTAR 
pela manhã, bem cêdo, faz com que a vida cotidiana 
se nos appareça agradavel e côr de rosa. 

O somno profundo e tranquillo dá nervos de aço, 
elasticidade mental, vontade de trabalhar. Alguns 
Comprimidos de Adalina proporcionam um somno 
reparador, acalmam e fortificam os nervos.(...)us 

Nosso amigo vai então 1er o jornal, a fim de esperar que seu 

desjejum fique pronto. Abre na segunda página da Gazeta do Povo e, 

antes mesmo de ingerir sua primeira refeição, já é alertado: 

SE QUEREIS ASSIMILAR BEM OS 
ALIMENTOS 

e portanto conservar-vos em boa saúde, tomae 
diariamente uma colherzinha das de café de Magnesia 
S. Pellegrino (Marca Prodel) em um copo com agua 
logo depois das refeições e tereis resultados 
beneficos. É de gosto muito agradavel e é fabricada 
no Labor. Chimico Farmacêutico Moderno de Milano 
(Italia) e encontra-se á venda em todas as pharmacias 
do Brasil, em vidros e em latinhas de uma dose. 
Representante depositario Adolpho Romano. Caixa 
Postal 329, Curityba.114 

113 ALEGRE DESPERTAR. Gazeta do Povo, Curitiba, 01 mar. 1930. 

114 SE QUEREIS ASSIMILAR BEM OS ALIMENTOS. Gazeta do Povo, Curitiba, 
21jun. 1931. 



2 H 
Após o café da manhã, prepara-se para ir para o trabalho. Uma 

propaganda, também na Gazeta, lhe indaga no momento em que já saia 

pela porta: 

V.EXCIA VAI Á CIDADE? 
Não esqueça de trazer um vidro da afamada 

PETROLINA MINANCORA, contra Caspa, Afeções do 
Couro Cabeludo, e para vitalisar o seu cabelo. Mas vá 
disposta a não acceitar substituições. O segredo de 
algumas casas esta em convencerem o fregues a não 
levar o que procura, e venderem-lhe o que mais lhe 
convém. Seja, pois, inteligente e forte. Só os fortes 
vencem na vida. Depois se gostou do produto, 
recomende-o ás suas amizades - Vende-se em toda a 11.5 parte. La no Luhm e Drogaria Suissa. 

Chega, finalmente, ao escritório. Após os cumprimentos dos 

colegas, dirige-se à sua sala , a fim de examinar alguns papéis e redigir 

uma carta. Depois de localizar o material de que precisava, coloca papel 

na máquina de escrever mas não consegue recordar-se o nome do 

responsável a quem deve se dirigir. Se dispusesse, no momento, de um 

exemplar da Gazeta do Povo, certamente encontraria a solução: 

EMQUANTO O SNR. SE LEMBRA... 
O TEMPO FOGE ! 
A causa é o seu... 
Cerebro cançado! 

Os esquecimentos, como as distracções, 
causam real prejuizo ás suas actividades. 
Representam perda de tempo...e tempo é dinheiro. 
Mas o senhor tem o cerebro cançado! Precisa 
tonifical-o. Tome um vidro de Phosphatos de 
Hordsford, uma forte concentração de phosphatos. 
Com os Phosphatos de Horsford, desapparecem a 

115 V. EXCIA VAI Á CIDADE ? Gazeta do Povo, Curitiba, 02 ago. 1932. 
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fadiga cerebral, a insomnia, o esgotamento. Sentirá 
sua memoria mais fácil. 

Agradavel de tomar. Saboroso como uma 
limonada. Compre um vidro, hoje/'6 

Meio-dia, acaba o expediente da manhã. Volta para casa, para 

almoçar. Na mesma mesa em que tomou o café da manhã, engole as 

primeiras garfadas da segunda refeição. Já não pode mais continuar, pois 

dores no estômago lhe impedem de saborear os demais pratos 

Certamente, isto não ocorreria se fizesse uso dos Sais Kruschen: 

SENTIA DORES QUANDO COMIA OVOS 
Kruschen livrou-a desse mal. 
É lamentavel que alimentos tão nutritivos, como 

sejam os ovos e as batatas possam causar dores após 
as refeições. No entanto, assim acontecia com a Snra 
M.C.M., que escreve: 

"Durante muitos anos não pude comer ovos e 
batatas sem sentir fortes dores no estomago. Meu 
irmão aconselhou-me a tomar Sais Kruschen e os 
ovos e as batatas agora não me fazem mal 
algum."Quando a preguiça dos orgãos eliminadores 
deixa acumular impureza no organismo, o estomago 
não pode receber certos alimentos. É que os intestinos 
ficam obstruidos e, como consequencia, surgem 
freqüentes disturbios. A "pequena dose diaria" de Sais 
Kruschen tem um suave efeito laxativo. Os orgãos 
preguiçosos ficam em perfeito funcionamento, 
expelindo normalmente as impurezas e eliminando, 
assim, as causas das dores,117 

Após um breve descanso, é hora de retornar ao trabalho. 

Lembra-se, sobressaltado, que às 14 horas terá de expor o projeto para 

116 ENQUANTO O SNR SE LEMBRA... Gazeta do Povo, 04 jan. 1942 

117 SENTIA DORES QUANDO COMIA OVOS. Gazeta do Povo, Curitiba, 02 fev. 
1942. 
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os membros da diretoria. Preocupado, anda de um lado para outro de sua 

sala, reunindo coragem para se dirigir à sala da Diretoria. De súbito, 

lembra-se dos comprimidos que havia deixado lago ali, em sua gaveta, e 

que talvez ajudassem a atenuar a difícil situação: 

A TIMIDEZ DIANTE DO PUBLICO 
domina freqüentemente o orador, o actor, o 

cantor. Em conferencias importantes, antes dos 
exames, etc., tome 2 comprimidos de 

BROMURAL 
e V.S. terá garantido o sucesso. Todos lhe 

admirarão a calma e o equilíbrio psíquico 116 

Já terminado o expediente, respira aliviado Toma um banho, a 

genta, deita mas a insônia não o deixa descansar . Talvez dois 

comprimidos de Bromural...: 

CHAMANDO O SOMNO... 
V.S. conta até 100...fecha os olhos...presta 

atenção ao tic-tac do relogio...procura todos os meios 
para adormecer, porem...não o consegue. No entanto, 
ha um meio mais simples: 

2 comprimidos de 
BROMURAL 
e logo V.S. conseguirá o desejado 

somno e acalmará os nervos excitados.119 

Outros medicamentos também invadiam o cotidiano dos leitores 

da Gazeta do Povo O Mitigai120 (fig 4) prometia a pronta extinção das 
\ 

118 A TIMIDEZ DIANTE DO PUBLICO. Gazeta do Povo, Curitiba, 25 jan. 1942. 

119 CHAMANDO O SOMNO. Gazeta do Povo, Curitiba, 11 jan. 1942. 

120 MITIGAL. Gazeta do Povo, Curitiba, 22 fev. 1934. 



coceiras, enquanto apresentava a ilustração de um homem, em plena rua, 

coçando-se com um cabo de guarda-chuva, para o espanto de três 

distintas senhoras. 

Mas, certamente, de todos os acontecimentos do cotidiano, o 

que mais era perturbado pela presença da doença era o trabalho. Alcir 

Lenharo121 analisa a preocupação do Estado Novo com o corpo, no 

sentido de efetuar sua militarização através da higiene e da eugenia, para 

que fosse instrumento de transformação do corpo social. Lenharo aborda 

também como esta "militarização do corpo" está voltada para adequar 

este mesmo corpo como instrumento de trabalho, ato primordial para a 

"corporização da ordem social", uma vez que a transformação do 

trabalhador em "soldado do trabalho" vinha de encontro com as 

necessidades produtivas. 

O trabalho, então, era concebido como uma ação altamente 

positiva, que regenerava o homem em contraposição ao "vício do ócio". 

Assim como os preceitos médicos de higiene e eugenia, o trabalho 

auxiliaria na melhoria da raça com a perfeição moral que suas relações 

"fraternas" incutiriam. 

A doença aparecia, no mundo do trabalho assim como no lazer, 

como um empecilho na realização das atividades diárias. Chiquita, a 

121 LENHARO, p.83. 
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paciente que, no início deste capitulo, escreve ao Dr. Aluizio, reclama de 

falta de ar que a impede de trabalhar, pois sente "uma canseira 

155 

medonha" . Branca, mae de uma menina de 2 anos e meio, lamenta-se: 

"Tenho que trabalhar, sou pobre isso tudo aborrece-me"123 .Zeni, também 

paciente do Dr. Aluizio, queixa-se de vários males que, somados às suas 

obrigações, tomavam sua vida mais difícil: "Tive uns amores infelizes e 

agora considero-me na desgraça, tenho que trabalhar, para mim, minha 

mae e irmãs 

Para solucionar o obstáculo que a doença representa na vida 

do trabalhador, o medicamento apresentava-se, como meio eficaz, por 

meio das propagandas Lefévre125 descreve o medicamento como "uma 

arma sempre disponível" a eliminar a doença e seus sintomas , que 

impedem o desempenho dos papéis sociais. O trabalho entra, neste 

momento, como tarefa primordial para o bom funcionamento do corpo 

social e o medicamento, imprescindível para cumpri-la. 

Tanto o trabalho doméstico quanto aquele exercido no espaço 

público da cidade era explorado pela propaganda farmacêutica. A 

122 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 25jun. 1931. 

,23 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 25 set. 1931. 

12 4 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 19 ago. 1931. 

125 LEFÉVRE, p.73. 
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Cafiaspirina126 (fig. 5) veiculava uma propaganda que atribuía ao seu 

produto a faculdade de anular as conseqüências do "surmenage", do 

excesso de trabalho doméstico. 

Se a Cafiaspirina não surtisse efeito, poderia se experimentar 

as "Pílulas De Witt": 

DÔRES NA CINTURA 
"Ai...minha cintura! Os meus afazeres são para 

mim uma verdadeira tortura." 
A mulher sente-se acabrunhada pelas suas 

ocupações diarias, quando a atormentam as dôres na 
cintura. A principio parece não se tratar senão de 
cansaço. Entretanto, a repetição quotidiana dos 
mesmos padecimentos demonstra que se trata de 
coisa mais séria. As dôres na cintura, o lumbago, a 
ciática, assinalam a presença de certas impurezas 
nocivas, diminutos e ponteagudos cristais de acido 
úrico que irritam e inflamam os tecidos. Os principais 
orgãos encarregados de expulsa-los são os rins. Assim 
sendo, é especialmente indicado um medicamento 
que estimule a ação dos rins, como as Pilulas De Witt 
para os Rins e a Bexiga. 

Meio século de êxito em todas as partes 
do mundo é a melhor recomendação das Pilulas De 
Witt. Além disso, não contêm drogas que possan 
prejudicar o organismo.127 

O operário poderia contar com a Neo-Nectarina128 (fig 6) , que, 

aliás, possuía uma interessantíssima propaganda veiculada pela Gazeta 

do Povo, pois descrevia nitidamente a concepção de trabalho abordada 

por Alcir Lenharo: um patrão, sendo aconselhado a não dispensar seu 

126 CAFIASPIRINA Gazeta do Povo, Curitiba, 04 maio 1930 

127 DÔRES NA CINTURA. Gazeta do Povo, Curitiba, 06 abr. 1943. 

128 NEO-NECTARINA. Gazeta do Povo, Curitiba, 12 jun. 1930. 
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operário, mas tratá-lo com a Neo-Nectarina, pois "Em vez de tirar-lhe o 

pão, muito mais humano e patriótico é curá-lo". 

O trabalho não podia ser realizado por dois motivos essenciais: 

devido a preguiça, vício que corrompe o homem, ou pela doença, 

obstáculo que impõe-se na vida do trabalhador. Neste último caso, a cura 

estaria disponível: o medicamento administrado recuperaria o opilado, 

mais um membro que agora são, poderia colaborar para o bom 

funcionamento do corpo social. Por isso, a cura era muito mais humana e 

patriótica: ela não se limita ao individuo , mas atingía toda a sociedade. 

Os "homens de negócio", que, mesmo estressados pelo 

trabalho, não podiam tirar férias, tinham no Biotônico Fontoura129 ( fig. 7) 

"uma fonte permanente de energias novas"...Com algumas doses, eis o 

organismo recuperado, "como 15 dias de férias..."! Embora a propaganda 

fosse dirigida aos "homens de negócio", poderíamos imaginar um operário 

consumindo o medicamento, com a esperança que ele o recuperasse do 

esgotamento causado pelo trabalho e lhe desse os 15 dias de férias dos 

quais necessitava... 

A interferência na vida dos consumidores provocada pelo 

medicamento dava-se em vários aspectos da vida: se o indivíduo estava 

cansado, dava-lhe 15 dias de férias; se estava infeliz, permitia-lhe ver a 

129 BIOTONICO FONTOURA. Gazeta do Povo, Curitiba, 30 mar. 1931. 
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vida "cor-de-rosa"; se estava sob a iminência de uma separação, 

devolvia-lhe a noiva. Ao mesmo tempo em que resolvia os aspectos 

biológicos do indivíduo, restituía-lhe a plena normalidade de suas 

relações sociais. É a "resolução tecnológica da vida" a que se refere 

Lefèvre130: a saúde contida num frasco de medicamento, produzido pela 

ciência, com a função de proporcionar ao consumidor o bem-estar e a 

"normalidade" em todos os níveis. 

A saúde, porém, deveria ser restituida plenamente no menor 

prazo possível. O paciente não só buscava alívio para a dor, sintoma e 

manifestação da doença, como a sua cura definitiva, através de um 

medicamento infalível que fosse "tiro e queda"131 ,na expressão de um dos 

pacientes do Dr. Aluizio França. No caso do trabalhador, a cura tornava-

se imprescindível, para que sua falta não acarretasse ônus ao 

empregador. 

Sempre atentos às necessidades de seus consumidores, os 

medicamentos ofereciam, numa atitute que se podia considerar quase 

"milagrosa", não só o alivio dos sintomas como a cura radical e imediata 

tão desejada. Assim, o "Pó De Witt" prometia "alivio imediato"132 logo na 

primeira dose, enquanto o Atophan assegurava que o mais importante era 

buscar a cura das doenças: "São muitos os medicamentos que alliviam 

130 LEPÈVRE, p.64. 

131 FRANÇA, Consultorio...Gazeta do Povo, 09 jan. 1931 

132 Gazeta do Povo, 12/01/45.p.2. 
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passageiramente as dôres causadas pelo rheumatismo e acido úrico. 

Mas, na opinião de todos os medicos, o medicamento que realmente cura 

essas doenças é o Atophan: ataca o mal pela raiz, elimina 

energeticamente o acido úrico e não produz suores nem zumbidos". 

O "Galegonal", por sua vez , proporcionava a cura simultânea 

de várias moléstias: 

CUROU-SE A UM TEMPO DE DUAS 
- MOLESTIAS! -

O sr. Manuel R. do Sacramento Filho, praça nr. 
723, do 27°. Batalhão de Infantaria, que já esteve 
acantonado em Pelotas, Rio Grande do Sul, diz: 

"Attesto que durante seis mezes, soffri de 
pertinaz rtieumatismo, passando dias e noites sentado 
em uma cadeira, com dores atrozes, sem poder dormir 
e de tal modo enfraquecida, que minha familia chegou 
a julgar-me tuberculoso. Por indicação medica, tomei 
o "GALENOGAL" e, melhorando logo no primeiro 
frasco, fiquei completamente bom com o quinto, como 
também fiquei radicalmente curado de uma gonorrhéa 
que ha muito não me abandonava. (~.)133 

Prometendo o alívio imediato, a Cafiaspirina134 (fig. 8) garantia: 

"As dores de cabeça desapparecem em poucos minutos com dois 

comprimidos de CAFIASPIRINA" .Era a Bayer também que possuía um 

medicamento que, já pelo nome , pretendia o pronto restabelecimento do 

doente: a Instantina. 

133 CUROU-SE A UM TEMPO DE DUAS MOLESTIAS. Gazeta do Povo, 
Curitiba, 06 jun. 1931. 

134CAFIASPIRINA. Gazeta do Povo, Curitiba, 08 maio 1930. 
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Dentro do quadro que compreendia a população doente a qual 

a propaganda de medicamentos procurava atingir, três personagens mais 

se destacavam, como potencialmente sujeitos à doença: a criança, o 

idoso e a mulher. Além de "falar" sobre saúde e doença, a propaganda 

farmacêutica mostra-nos representações dos corpos destes sujeitos, bem 

como de seus papéis sociais. Na criança, coisas aparentemente "naturais" 

poderiam ser uma ameaça à sua saúde. Assim, o crescimento próprio da 

infância precisava ser acompanhado com medicamentos: 

SEU FILHO ESTÁ CRESCENDO E ESSA 
IDADE É PERIGOSA 

A criança fica palida, fraca, sem resistencia. 
É preciso, MAIS DO QUE NUNCA, ajudar o 

crescimento com fosfatos e calcio, para a anemia não 
invadir o organismo. 

Todos os grandes medicos receitam para as 
crianças 

VANADIOL 
O fortificante que fortifica 
Ajude seus filhos com VANADIOL e veja que 

eles têm mais apetite, ficam corados e fortes, 135 engordam e crescem vigorosamente. 

As doenças comuns à idade poderiam atacar repentinamente o 

organismo da criança, retirando aspecto vivo e corado próprio da infância. 

Para ocasiões como esta, o Eldoformio da Bayer lembrava aos pais: 

A CARINHA RISONHA de seu filho pode tornar-
se pallida e triste, quando a diarrhea, atacar-lhe o 
organismo. Nestes casos, confie nos conhecidos 
comprimidos de Eldoformio, um producto de "Bayer'. 

Ao primeiro symptoma de diarrhea, dê ao seu 
filho comprimidos de 

135 SEU FILHO ESTÁ CRESCENDO...Gazeta do Povo, Curitiba, 02 jut. 1943 
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ELDOFORMIO 
Bom para os adultos como para as creanças/36 

Haviam medicamentos específicos para a infância. Era o caso 

do Tonico Infantil, que anunciava sua presença em versinhos: 

Debilidade, anemia, 
Ao Bebé rouba a alegria, 
Tira o viço juvenil. 
Quer vel-o forte, contente? 
De-lhe o remedio excelente 
De-lhe o TONICO INFANTIL.137 

A propaganda farmacêutica também dialogava diretamente 

com o idoso, numa tentativa de atingir esta fatia da sociedade "doentia" 

por excelência. Se a criança precisava de ajuda para crescer, o idoso 

precisava do mesmo auxílio para envelhecer tranqüilamente. Os males 

próprios desta idade também eram ricamente explorados por quem queria 

vender seu produto. A propaganda do "Lavolho" trazia como ilustração 

um senhor usando óculos: 

OLHOS QUE MUITO VIRAM... 
Os olhos cansados pela idade carecem de 

cuidado constante. Algumas gotas de LAVOLHO 
descongestiona m e limpam higiénicamente os olhos, 
dando ao olhar fatigado dos andaos mais brilho e 
vivacidade. 

136 A CARINHA RISONHA... Gazeta do Povo, Curitiba, 08 abr. 1942. 

137 TONICO INFANTIL. Gazeta do Povo, Curitiba, 04 out. 1931. 
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LAVOLHO 
Conforta os olhos ,38 

Ao dirigir-se aos idosos, o Helmitol contrastava duas imagens 

sobre a velhice: uma, retratava um idoso desanimado, doentio139 (fig. 9); 

outra, a imagem da Velhice feliz140 (fig. 10), a "melhor etapa da vida (...) 

quando sadia e assegurada do 'pão nosso de cada dia"'. Em ambas, o 

vilão - as "desordens das vias urinarias" - é controlado pelo 

medicamento, que garantia a perfeita desinfecção e funcionamento do 

aparelho urinário. 

Outros males atingiam aquele que já se encontrava no "ocaso 

da vida". A juventude, sinônimo de vida, estava distante do idoso, 

afastando dele todo o vigor daquele período da vida. Porém, o 

medicamento poderia, mágicamente, fazer com que o relógio andasse 

para trás até transformar o organismo idoso em jovem novamente, 

proporcionando a ele a chance de ser um Conquistador aos 50 anos141 

(fig. 11). . Problemas próprios da idade, como o desânimo e a diminuição 

da vitalidade sexual, mental e orgânica, causados pela "falta de fosfato", 

poderiam ser facilmente resolvidos com a ingestão ou aplicação de 

FOSFOSOL, transformando rapidamente o organismo debilitado em são. 

138 OLHOS QUE MUITO VIRAM...Gazeta do Povo, Curitiba, 16 jan. 1945. 

139 HELMITOL Gazeta do Povo, Curitiba, 04 jan. 1930 

M0 VELHICE FELIZ. Gazeta do Povo, Curitiba, 20 abr 1930. 

1"1 Gazeta do Povo, 27/02/41. p.3. 
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A velhice também era uma preocupação feminina. A mulher -

medicamente resumida no útero - tinha, ao longo de sua vida, percalços 

muito peculiares que tomavam seu organismo o alvo de inúmeros males. 

O período menstrual, a gestação e a menopausa eram os vilões 

femininos. Somados aos ciclos naturais do organismo feminino, as 

doenças próprias ao sexo lhe completavam a tortura, corrimentos, flores 

brancas e doenças venéreas, muito disseminadas pelos maridos entre as 

senhoras casadas. 

Falar sobre as doenças ligadas ao sexo requeria discrição e 

sigilo, uma vez que o assunto só poderia ser tratado, ao menos 

publicamente, de maneira velada. Doracy, paciente do Dr. Aluizio França, 

lhe escreve sobre seus problemas uterinos. Sua carta, porém, não pôde 

ser publicada: A sua carta não pode ser publicada, porque é muito 

realista! Diz a coisa ao vivo! O proprio assunto, porem, é muito ingrato e 

não tolera muita fantasia!(...)142 

As doenças venéreas, principalmente aquelas transmitidas no 

interior do casamento, requeriam cuidados especiais, principalmente no 

sentido de minorar sua disseminação entre as mulheres. A contaminação 

estabelecida pelo contato sexual entre marido e mulher, no entanto, não 

requeria maiores censuras. Pelo contrário, tanto a mulher quanto o 

142 FRANÇA, Consultorio...Gazeta do Povo, Curitiba, 19 jun. 1931. 
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médico pareciam demonstrar algum conformismo perante a situação. É o 

caso de Zita, de Curitiba: 

- Ha annos uma doença me tem causado os 
maiores soffrimentos, impedindo-me até, ás vezes de 
andar. Explico. A minha enfermidade é um conrimento 
algo amarello, grosso, pegajoso, com muito fétido, 
produzindo intenso calor, assadura e uma coceira 
infernal, e algumas vezes erupção nas partes, 
principalmente ao se approximar a época das regras 
menstruaes. 

Essa doença, - supponho-o - contra hi do meu 
marido. 

Ultimamente a minha filha de 21 annos, solteira, 
por descuido, ao banhar-se em alguma bacia ou vaso 
nocturno, ou por contado de alguma roupa do meu 
uso, passou, também a soffrer do mesmo mal, etc. 

- A sua carta é muito instructiva, - mostra o 
perigo que ha das contaminações em familia por falta 
de cuidado e o perigo dos corrimentos pegados... 

Todo o corrimento é suspeito, e , todos os 
corrimentos de senhoras casadas, então, 
suspeitissimos! 

As senhoras doentes devem ter os maiores 
cuidados com seus utencilios de toillete intima - Tudo 
deverá ser de aeu uso exclusivo. E devem tratar-
se...com medico.(...)143 

A felicidade no casamento estava, literalmente, na saúde da 

mulher. A infidelidade masculina não era empecilho para a manutenção 

do casamento, nem mesmo pelas doenças que dela adviriam. 

Medicamentos específicos, como A Saude da Mulher , existiam para 

transformar o matrimônio numa eterna Lua de Mel144 (fíg. 12) , afastando 

143 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 12 maio 1931. 

144 QUANTO DURA UMA LUA DE MEL ? Gazeta do Povo, Curitiba, 06 abr. 
1930. 
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das mulheres os sofrimentos físicos causados pelos males próprios ao 

sexo que, atingindo o corpo, torturavam também a alma feminina. 

Novamente o Helmitol145, da Bayer, coloca a importância de se prevenir 

dos males do aparelho urinário, só que transfere este cuidado às 

mulheres, mais especialmente às esposas. A propaganda da Bayer 

concebe a mulher feliz como sendo aquela que conseguiu manter seu 

casamento através da conservação de sua saúde, como denota a 

propaganda Esposa Feliz146 (fig 13). 

Embora o adultério masculino, que escondia-se por trás das 

doenças venéreas, não fosse condenado, era imprescindível que, 

segundo conceitos médicos, os noivos fossem submetidos aos exames 

pré-nupciais. A preocupação fundamentava-se pelo fato das doenças 

venéreas trazerem prejuízos à saúde da "prole", o que era inadmissível 

para os objetivos eugénicos de perfeição racial. 

Com a disseminação das doenças sexualmente transmissíveis, 

principalmente a sífilis, vários medicamentos surgiam com a proposta de 

curá-la e assim livrar a sociedade dos "filhos da sífilis". O "Galenogal" 

propunha que, para a perfeição da raça, os genitores tivessem seu 

sangue purificado com o uso do produto: 

O ALCOOLICO não pensa no futuro dos filhos, 
entretanto, para ter filhos de boa conducta, honestos e 
trabalhadores, é necessário dar-lhes exemplos, assim 

145 HELMITOL Gazeta do Povo, Curitiba, 03 jan 1931. 

146 ESPOSA FELIZ. Gazeta do Povo, Curitiba, 03 jan. 1931 



como, para os ter fortes e sadios, é preciso que, antes 
do casamento, se purifique o sangue com o 
GALENOGAL, depurativo vegetal sem alcool.147 

Outro medicamento, denominado Elixir 914148 ( fíg. 14), 

afirmava: "Grande crime casar doente!", oferecendo um tratamento para 

as doenças venéreas. 

A preocupação com a saúde ao se casar era, muitas vezes, 

incorporada pelos pacientes. Um exemplo dessa adesão era a carta de 

Chloris, de Curitiba, que indagava ao Dr. Aluizio França: "Ha tempos vivo 

doente, tomando sempre remedios: uns caseiros e outros de 

farmacia.(...) Sou noiva, mas creio que não me devo casar assim doente, 

m 149 nao e verdade, Doutor? 

Outra fase da vida feminina era, ao mesmo tempo, temida e 

desejada pelas mulheres: a gravidez. Algumas mulheres escreviam ao Dr. 

Aluízio França, pedindo um "remedio que seja tiro e quéda" para ter filhos. 

É o caso de Walkyria, de Curitiba: 

Ainda num dos números atrazados, o dr. 
respondeu a uma senhora, que Deus disse: crescei e 
multiplicai-vos. Com a minha consulta, é o que eu 
desejo, apesar de não estar mais em moda, como 
dizem muitas senhoras, tenho muita vontade e 
necessidade, de povoar o nosso sólo. Sou casada em 
segunda nupcias, tendo do primeiro matrimonio 3 
filhinhos, o ultimo está com 6 annos. Assim peço ao 

147 GALEGONAL. Gazeta do Povo, Curitiba, 05 abr. 1930. 

148 ELIXIR 914. Gazeta do Povo, 04 jan. 1930. 

149 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, 26 jun 1931 
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bom Dr. dar-me um remedio, que seja tiro e quéda. 
Tenho 33 annos sou gorda e muito forte, assim sendo, 
espero que o Dr. não se negará a me attender.150 

Ter filhos não era só uma realização feminina dentro do 

casamento, embora não estivesse mais "em moda", como relatava 

Walkyria, mas também um desejo da categoria médica e do Estado. Era 

necessário "povoar" o país, com pessoas saudáveis e eugenicamente 

perfeitas, para que o projeto de formação da "raça brasileira" e da Pátria 

se realizassem efetivamente. Ao comentar a carta de uma senhora de 52 

anos com 16 filhos que lhe escrevera queixando-se de males da 

menopausa, Dr. Aluizio esclarece perfeitamente este pensamento 

eugenista, que provavelmente seria censurado com o início da Segunda 

Guerra Mundial: 

16 filhos?! A senhora não é mulher comum, a 
senhora é uma heroina! 16 filhos! 

Se em vez de ter nascido em Paranaguá, a 
senhora tivesse nascido na Alemanha, no tempo do 
Imperador Guilherme II, a senhora seria, ha muito 
tempo, comadre do Kaiser, honra a que o governo 
alemão dava ás mães de mais de 10 filhos! 

Entre nós prefere-se importar estrangeiros para 
povoar o pais, a estimular e mesmo proteger o 
populamento nacional, com gente nossa. 
Ultimamente, ainda, esse admiravel Mussolini, orgulho 
do povo italiano e exemplo de sabedoria patriótica, 
dava recepção, em Roma, ás mães de muitos filhos, 
como uma homenagem do Estado Fascista a essas 
respeitáveis senhoras italianas! Pois não é um grande 

\ 

150 Gazeta do Povo, Curitiba, 07 abr 1931 
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serviço prestado a Nação dar á sua Patria muitos 
filhos? 

Apesar do engrandecimento da figura materna, a gestação não 

era desprovida de temores. Um dos maiores medos era o parto, 

principalmente porque sempre havia a ameaça de morte do bebê, da mãe 

ou de ambos. Maria da Conceição era uma gestante de Pirai, que sofria 

destes temores: 

Com a presente venho solicitar de v.s. uma 
consulta. Sou casada, peso 70 quilos e estou 
atualmente com 30 anos tenho 4 filhos, o menor tem 4 
anos e agora estou gravida e como sofro muito no 
parto venho pedir ao Dr. um remedio para que eu seja 
mais feliz.Estou com muito medo de morrer, como 
meus filhos são muito fortes grandes pergunto ao Dr. 
se será melhor não me fortalecer para a criança não 
ser tão grande. Sinto-me muito fraca e sempre tenho 
vertigem e incha que fico para partir, em todos os 
partos, e não tenho leite estou com tres mêses e me 
doi horrivelmente os seios. Sem mais desde já fico-
vos muito grata pelo obsequio que o Dr. vai prestar-
me.152 

Nem só o casamento era tumultuado pelas doenças femininas. 

A beleza requeria inúmeros cuidados, uma vez que estava relacionada 

com a juventude e a saúde perfeitas. Ao abordar a mulher, a propaganda 

farmacêutica procurava convencê-la a cuidar de sua saúde em nome da 

beleza. Assim o medicamento Helmitol, que voltava sua atenção para a 

saúde do idoso, dirigia-se agora ao público feminino, propondo: Quer 

. Gazeta do Povo, Curitiba, 16 nov. 1932. 

Gazeta do Povo, 18 set 1931 
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prolongara sua juventude e a sua belleza, minha Senhora?153 (fig. 15). O 

"Lavolho", por sua vez, lembrava às mulheres: "A expressão do olhar é a 

segunda voz da mulher"1S4. 

Havia quem relacionasse a velhice e a falta de beleza aos 

problemas uterinos causados pelos tão conhecidos "Incommodos". A 

Saude da Mulher155 (fíg. 16), preparado muito conhecido pelo público 

feminino, possuía já em seu nome o que pretendia representar. 

Juventude, beleza e saúde estavam num frasco daquele medicamento 

que, em uma de suas propagandas resumia a vaidade feminina. 

Ociosos e trabalhadores, jovens e idosos, homens e mulheres, 

todos tinham suas doenças específicas e eram tratados com 

diferenciação pela propaganda farmacêutica. Simultaneamente , a 

doença e a cura eram representadas como iguais para todos. É 

interessante como esse paradoxo encontrava-se não só nas 

propagandas, como também no discurso médico, que tinha na expressão 

"Não há doentes, há doenças" uma de suas máximas preferidas. Dr. 

Aluizio, respondendo à carta de Clarice que perguntava a respeito da 

bronquite de seu filho, alertava para o uso indiscriminado de xaropes: 

153 QUER PROLONGAR SUA JUVENTUDE... Gazeta do Povo, Curitiba, 13 fev. 
1931. 

154 LAVOLHO. Gazeta do Povo, Curitiba, 09 jan. 1945 

155 A SAUDE DA MULHER. Gazeta do Povo, Curitiba, 16 fev. 1930. 
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"(,..)Porque fulana de tal deu tal xarope a um filho e curou-o, não se 

segue que a senhora vá, também, fazer experiencia com seu filhinho! As 

156 crianças nao sao iguaes nem as doenças! " 

Em outra resposta, ao menos em um sentido o Dr. Aluizio 

admitia a igualdade das doenças: "Não deve haver vergonha em se 

descrever doenças, a não ser doenças vergonhosas. Até essas, quando 

a doente não tem culpa, não é vergonha. A doença não escolhe gente, 

por isso o que pode ter uma pobre também pode ter uma rica. Ha 

igualdade absoluta nesse particular.157 

Ora, o medicamento industrializado, ao menos no que tange a 

sua propaganda, pretendia atingir a todos os que sofriam de determinada 

doença, sem distinções. O medicamento manipulado pelo farmacêutico, 

cuja fórmula era elaborada "na cabeceira do doente", quase não mais 

existia. O fato do medicamento industrializado dirigir-se especificamente a 

um ou outro segmento social apenas indicava um diálogo mais direto com 

os problemas daquele grupo para depois concluir que o medicamento é 

igual para todos.Um exemplo claro deste fato encontrava-se numa série 

de propagandas elaboradas pela Bayer, veiculadas em 1931 e intituladas 

Também eu!158 (fíg. 17) . Vários personagens como o maquinista de trem 

, o chauffeur , o trabalhador rural, o operário da construção civil, a 

156 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 26 fev. 1931. 

15 7 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 20 nov. 1931. 

158 Gazeta do Povo, 09/01/31. p.7. 
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colegial, a mãe e a costureira, através de pequenos relatos contavam 

como, em seu cotidiano, o mesmo medicamento se encontrava presente. 

A propaganda farmacêutica falava diretamente ao consumidor 

e, ao fazê-lo, procurava estabelecer a comunicação direta entre 

medicamento e paciente, sem a necessidade de outros agentes que 

intermediassem sua fala. Esta autonomia, tão temida pelo médico, 

estimulava a automedicaçâo, que estava presente implícita ou 

explicitamente na propaganda do produto farmacêutico. 

Havia várias formas pelas quais o medicamento "convidava" o 

paciente a consumi-lo, dispensando a presença do médico. Poderia 

chegar-se ao medicamento através de conselhos de pessoas que, tendo 

feito uso do mesmo, o recomendariam ao doente que , curado e satisfeito, 

faria o mesmo. A propaganda em forma de atestado , supostamente 

elaborada pelo ex-doente era essencial, neste sentido: 

AOS QUE SOFREM 
Pessoa que sofreu durante longos anos de 

pertinaz Gonorrhéa, tendo apelado para todos 
remedios conhecidos, sem conseguir a sua cura,teve a 
felicidade de encontrar, por uma indicação, feita por 
um amigo, o remedio que a salvou do desespero, 
deixando-a sã. Assim, em agradecimento, e para bem 
da humanidade sofredora, fez o voto de indicar 
gratuitamente o remedio eficaz e maravilhoso. 

Dirigir-se a "Salvador" posta Restante nesta -ICQ 
capital, com envelope selado para resposta. 

159 AOS QUE SOFREM. Gazeta do Povo, Curitiba, 03 fev. 1931 



Outra forma de atingir diretamente o doente era fornecer, 

através da propaganda e usando conceitos familiares ao sofredor, dados 

suficientes que permitissem o autodiagnóstico para, chegando a 

conclusão sobre a terapêutica, oferecê-la na farmácia mais próxima: 

O MÁU HUMOR MOSTRA O SINAL DO PERIGO 
V.S. fica facilmente irritado por minudências? Os 

seus nervos acham-se instáveis, ficando rapidamente 
desengrenados? Esses são sinais certos de estômago 
azedo. Preste atenção nêles agora, antes que a 
molestia se tome realmente aguda. O estômago azedo 
é causado por um excesso de acidez, que perturba a 
digestão e lhe toma nervoso e irritado ! Mas uma dose 
oportuna de Magnésia Bisurada faz prodígios. Este 
poderoso composto anti-ácido corrige a condição de 
acidez, suaviza as membranas torturadas do 
estômago e permite a digestão a funcionar 
normalmente. Imediatamente que a presença do 
excesso de acidez seja assinalada por flatulência, 
ardores no estômago e cólica, tome Magnésia 
Bisurada, em forma de tablete ou pó. Dentro de três 
minutos ficará novamente bem disposto. A venda em 
todas as farmácias. 

Digestão assegurada com 
MAGNESIA BISURADA160 

Para a indústria farmacêutica, o farmacêutico representava 

apenas um intermediário entre o medicamento e o doente, não exercendo 

o papel de agente de saúde. Sua única função, no discurso da 

propaganda dirigido ao consumidor, era alcançar na prateleira o 

medicamento que o doente havia previamente escolhido: "(,..)Não se 

demore. Peça ao seu pharmaceutico um pacote vermelho de Pequenas 

160 O MÁU HUMOR MOSTRA O SINAL DO PERIGO. Gazeta do Povo, Curitiba, 
14 abr. 1943. 



200-
Pilulas do Dr. Carter para o Figado. Se elle não tiver dirija-se a Paul J. 

Christoph Company, Rua do Ouvidor,98, Rio de Janeiro.161" 

Se a farmácia, o entreposto do medicamento, não o tivesse em 

estoque, havia sempre a possibilidade de dirigir-se diretamente ao 

fabricante. As Pilulas do Dr. Carter forneciam o endereço do fornecedor, 

mas havia propagandas ainda mais audazes. Uma propaganda 

farmacêutica propunha a cura do aparelho urinário com um "ligeiro 

tratamento" com as Pilulas DeWitt que poderia ser realizado com o envio 

de cupons impressos no jomal, que dariam livre acesso ao doente às 

amostras grátis do medicamento, sem sair de casa. 

É interessante notar, ainda no caso das Pilulas DeWitt, que 

embora o medicamento estimulasse a automedicação e se dirigisse ao 

consumidor em linguagem popular, não dispensava o endosso da ciência 

médica. Ao lado do mesmo cupom que estabelecia contato direto entre 

doente e medicamento, havia uma frase que afirmava: "O seu medico 

sabe o quanto são boas" Numa das propagandas da mesma série, havia 

um ex-paciente , ao telefone, que , agradecido, esclamava: "Nunca mais 

senti uma fisgada, Doutor!"162 (fig. 18). 

161 PÍLULAS DO DR. CARTER. Gazeta do Povo, Curitiba, 03 abr. 1931. 

162 NUNCA MAIS SENTI UMA FISGADA, DOUTOR ! Gazeta do Povo, Curitiba, 
20 fev. 1934. 



De fato, o médico era, por excelência, o agente legitimado para 

indicar o medicamento correto, como demonstravam até propagandas 

que não eram do ramo farmacêutico, como a da Cia Força e Luz do 

Paraná163 (fíg. 19). Como, então, ficar indiferente a um fato que auxiliaria 

a legitimar o próprio medicamento? O incentivo à automedicação não se 

tornaria um obstáculo ao reconhecimento da autoridade médica em 

prescrever o medicamento, pelo contrário, a propaganda se apossaria 

desta imagem para tornar a prática legítima. 

Desta maneira, por exemplo, uma vez que "os defensores da 

saúde publica recommendam para toda e qualquer dôr a Cafiaspirina"164 

(fig. 20) através da propaganda, qual seria a necessidade do doente de 

dirigir-se ao médico para verificar a validade do medicamento? 

É por este motivo que, assim como eram importantes os 

atestados de ex-doentes, os atestados de médicos eram fundamentais 

nas propagandas farmacêuticas. Os dois fatos combinados, isto é, um 

médico que utilizava o medicamento como paciente e o indicava como 

profissional, teria ainda mais força de persuasão: 

A CURA DA TUBERCULOSE 
Venho pela presente carta certificar-vos que ha 

dois annos estive seriamente doente de uma affecção 
pulmonar e, durante a convalescença, fui aconselhado 
por um collega a fazer uso do vosso preparado 

163 O MEDICO FALA... Gazeta do Povo, Curitiba, 24 nov. 1932. 

164 Gazeta do Povo, 01/06/30. p.5. 
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PHYMATOSAN, obtendo o seu emprego 
surpreendentes resultados, a ponto de ainda hoje fazer 
uso deste bom preparado. Outrosim, declaro que faço 
uso d elle em minha clinica, obtendo sempre bons 
resultados, até mesmo em casos de tuberculose, 
quando ainda se pode aguardar a cura deste terrível 
morbus. 

Dr. NELSON PAGANI - (Medico, formado pela 
Faculdade do Rio de Janeiro, sub-comissario de 
Assistência Publica na Capital Federal).>65 

O objetivo do medicamento era atingir tanto ao paciente quanto 

ao médico e, para tanto, tornava-se indispensável a legitimação fornecida 

pela ciência. O medicamento era o símbolo da saúde restituida através da 

cura, mas de uma cura necessariamente fornecida pela ciência e pela 

tecnologia, através da medicina oficial. Uma propaganda do "Rugol", 

tendo como ilustração um médico apontando para o desenho de um corte 

transversal da pele ao microscópico (imagem só possível através de 

instrumentos científicos), alertava: 

QUANDO FALA A SCIENCIA 
Cumpre ouvir-lhe a advertencia. A pelle flacida, 

sem viço, é começo de velhice precoce. O uso do 
Creme Rugól, em massagens diarias, fortalece os 

tecidos e revigora a epiderme, porque Rugól se 
infiltra até ás camadas sub-cutaneas, agindo como 
revitalizador. Com Rugól a pelle se conserva sadia, 
sem cravos, espinhas, manchas e rugas.166 

Era através da propaganda farmacêutica que também se 

transmitiam conceitos próprios da medicina oficial. A teoria da doença 

165 Gazeta do Povo, 03/04/31.p.5. 

166 QUANDO FALA A SCIENCIA. Gazeta do Povo, Curitiba, 08 abr. 1945. 
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exógena, onde o mal era proveniente do meio externo , era muito 

difundida pelo próprio medicamento que culpava o micróbio por ser o 

agente patogênico. O Oxan167 (fíg. 21), da Bayer, explicava desta forma a 

obstrução nasal. 

Da mesma forma, as Pastilhas Valda prometiam expulsar os 

micróbios causadores de infecções dos "recantos mais escondidos da 

Garganta, dos Bronchios , dos Pulmões", afastando, desta forma a 

doença: 

Respirando com uma Pastilha Valda na bocca 
resguardae-vos do frio, da humidade, dos microbios. 

As emanações antisépticas d'este producto 
maravilhoso entrarão nos recantos mais escondidos da 
Garganta, dos Bronchios, dos Pulmões e tornal'os-ha 
refractarios a todas as inflammações, congestões e 
contagios.(..)í6S 

A teoria microbiana, difundida pelos médicos e pela 

propaganda farmacêutica era partilhada pelos pacientes. O micróbio 

tornava-se, então, um grande vilão a ser temido, como demonstra uma 

paciente do Dr. Aluizio França:"(...) Ha dias vi uma receita do dr., no 

jornal, que reumatismo em criança é perigoso devido ao microbio subir 

para o coração, etc... Um visinho de 9 anos, forte, corado, tinha isso ha 

167 OXAN Gazeta do Povo, Curitiba, 11 maio 1930. 

168 PASTILHA VALDA. Gazeta do Povo, Curitiba, 23 set. 1931. 
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dias e foi para a cama e, em poucos dias faleceu e o dr. atestou 

reumatismo microbico atacando o coração."169 

Mas nada era tão temido quanto o ataque da doença nas 

pessoas fracas ou convalescentes. Quando se tratava de um organismo 

pré-disposto á doença, a concepção de "invasão" da patologia tornava-se 

ainda mais nítido: era preciso "fechar as portas" do organismo. A 

doença,desta forma, se materializava num inimigo do qual o indivíduo 

deveria se proteger com a barreira ( simbolizada pela "porta") oferecida 

pelo medicamento. Esta idéia torna-se clara na propaganda da Solução 

Pautauberge170 (fig. 22), onde o doente, auxiliado por um frasco de 

medicamento, fecha a porta à doença, personificada num monstro. 

Outro conceito médico era também partilhado pela propaganda 

farmacéutica e pelos pacientes: o do organismo como máquina. Máquina 

esta que, assim como suas similares, poderia ser dividida em peças, ou 

melhor, em orgãos. A propaganda de medicamentos tomada de maneira 

geral continha como princípio este conceito. Os doentes buscavam 

soluções para os rins, nervos, pulmões, útero e assim encontravam 

medicamentos que se relacionavam diretamente com a "peça" defeituosa. 

Solução Pautauberge para os pulmões, Pilulas Dewitt para rins e bexiga, 

Pilulas do Dr. Carter para o fígado, A Saude da Mulher para doenças 

169 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 01 nov. 1932. 

170 SOLUÇÃO PAUTAUBERGE. Gazeta do Povo, Curitiba, 03 abr. 1930. 
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uterinas. Uma propaganda ilustrava claramente a concepção do 

organismo enquanto "máquina": tendo como título A machina humana171 

(fig. 23), ilustrava um robô sendo reparado por três homens, que 

limpavam as peças da "máquina". 

A concepção mecânica alimentada pela medicina oficial previa 

o mau funcionamento de órgãos do corpo humano, que precisariam do 

auxílio do medicamento para funcionarem normalmente. Assim, fatos 

"naturais " como crescer ou produzir bilis ("Seu figado deve produzir 

diariamente um litro de bilís(...)Neste caso, as Pilulas Carter são 

extraordinariamente eficazes. Fazem correr esse litro de bilis e você 

sente-se disposto para tudo"172) precisariam ser assegurados para que 

não ocorresse nenhum incidente que prejudicasse o perfeito andamento 

do organismo. 

A manutenção do funcionamento orgânico como forma de 

evitar doenças reforçava, no medicamento, seu aspecto preventivo.A/ão 

deixes pana manhã o que hoje podes fazei373 (fíg. 24), anunciava uma 

propaganda que, a exemplo de outros medicamentos, procurava 

estimular o leitor a consumir o medicamento antes mesmo de ficar doente. 

171 A MACHINA HUMANA. Gazeta do Povo, Curitiba, 29 abr. 1930 

172 PILULAS CARTER. Gazeta do Povo, Curitiba, 26 jan. 1944. 

173 NÃO DEIXES PARA AMANHÃ... Gazeta do Povo, 03 mar. 1934. 
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A doença, apesar de exterior ao organismo humano, poderia, 

mediante um desequilíbrio ou "defeito" da máquina humana, alojar-se em 

seu interior. Para isso, era necessário manter-se em perfeito estado de 

saúde previnindo-se com uma "limpeza da máquina", ou seja, do 

mecanismo que garantia seu funcionamento. "Com as peças sujas não há 

bom relógio!", afirmava outra propaganda do Helmitol. 

• Também o organisme humano, aparelho 
delicadíssimo, não pode funcionar bem, se as suas 
várias peças estiverem sujas e cheias de resíduos. 

• Uma das mais importantes dessas peças são 
os rins, a cujas funções se acham ligados outros 
órgãos da máquina humana. 

• A limpeza e desinfecção periódica dos rins, 
feitos com os comprimidos de HELMITOL da Bayer, 
garante o seu perfeito funcionamento e resulta na 
saúde atual e numa velhice sadia e livre de 
achaques.'74 

Os rins eram os órgãos responsáveis pela limpeza e purificação 

do "combustível" do organismo. O sangue era o elemento portador da 

vitalidade e da saúde: "VIVER, MORRER! Depende do Sangue, o Sangue 

é a Vida"175 (fig.25 ) afirmava a propaganda do tônico "Sanguenol". 

176 

Alcir Lenharo ressalta a importância da simbologia do 

sangue durante o Estado Novo. O sangue era o princípio da vida, assim 

como poderia ser portador de doenças e desgraças; o sangue saudável 

174 HELMITOL. Gazeta do Povo, Gazeta do Povo, 21 abr. 1942. 

175 VIVER, MORRER ! Gazeta do Povo, Curitiba, 18 mar. 1941. 

176 LENHARO, p.112-13 
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representava a nacionalidade saudável, do mesmo modo que o sangue 

puro era a certeza de uma raça pura. A sífilis, vilã da eugenia, tinha no 

"sangue sujo" a sua causa apontada por uma propaganda farmacêutica. 

DOIS BONS AMIGOS 
FERIDAS NO NARIZ E NA LINGUA 
Os jovens Theobaldo Riet e Alcides Silveira, 

residentes á rua Julio de Castilhos, em Taquara, Rio 
Grande do Sul, assim nos escrevem. 

Nós, dois bons amigos, atacados de SYPHILIS, 
um com feridas na lingua e outro no nariz, tivemos a 
honra de tomar o vosso maravilhoso "GALENOGAL" e 
logo aos primeiros vidros gozamos a felicidade de 
melhorar consideravelmente; no momento, em que 
vos escrevemos, estamos radicalmente curados, por 
isso, vos offerecemos o nosso retrato em commum. 
Viva o "GALENOGAL"! 

TheobaldoRiet 
Alcides Silveira 
(Firmas Reconhecidas) 
Mocidade imprevidente! Depurae o vosso 

sangue com o "GALENOGAL"; imitae o exemplo 
desses dois jovens que, purificando o sangue, 
eliminaram delle todas as maldades, livrando-se ainda 
a tempo de horríveis soffrimentos futuros. Hoje, estão 
fortes e sadios, adeptos para cumprirem seus deveres 
sociaes e realizarem suas justas aspirações de moços 
dignos e conceituados.177 

Além do sangue puro, outros padrões de saúde, veiculados 

pela propaganda e adotados por médicos e pacientes, definiriam o perfil 

do organismo são e equilibrado. A robustez, associada à força, eram 

adjetivos utilizados por quem desejava a saúde. Vemos estas 

concepções empregadas por uma paciente do Dr. Aluizio França, nesta 

carta. 

177 DOIS BONS AMIGOS. Gazeta do Povo, Curitiba, 11 abr. 1931. 



Tomo a liberdade de dirigir-lhe esta pedindo 
uma consulta, sou leitora da GAZETA DO POVO e 
aprecio muito. Sou casada e mãe de 2 creanças. O 
meu maior desgosto é ser magra. Já tenho tomado 
diversos fortificantes, nada me adianta, dizem que eu 
não engordo porque tenho bichas! Porque minha 
barriga ronca muito: acha Dr. que eu devo tomar um 
lombrigueiro?(...) E assim sendo pesso ao Dr. que me 
cure, para eu poder engordar e satisfazer o meu maior 
desejo, que desde já ficarei muito grata, sua constante 
leitora.1 

A magreza, neste contexto, significava doença. O individuo 

magro, pálido e abatido era a própria personificação da doença, que 

transformava o organismo ao desviá-lo da "normalidade". A patologia 

obedecia ao padrão maléfico do qual fala Laplantine179, onde a doença é 

o "mal absoluto"em contraposição ao "bem" representado pela saúde. O 

"ser" magro externa em seu próprio corpo os sintomas da doença que 

possui, enquanto que o gordo mas fraco, pálido e doente continha em si 

uma contradição: "(...) tenho 3 annos e 10 mezes, sou gorda mais pallida, 

para a palidez meus paes no inverno querem nos dar Emulsão de Scott, 

que tal o dr. acha !"180 

A propaganda farmacêutica também reafirmava a noção de 

doença ligada ao aspecto magro do individuo. Os comprimidos Vikelp, por 

exemplo, traziam em sua propaganda a imagem de um jovem casal 

178 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 21 abr. 1931. 

179 LAPLANTINE, p.103. 

180 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 14 maio 1930. 
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181 aconselhando: "Magros de nascença, nutram de iodo suas giandulas!" 

(fíg. 26). O texto complementava: "A sciencia affirma que o IODO 

NATURAL, em dóses regulares, é indispensável ao restabelecimento de 

pessoas magras, esgotadas, fracas e nervosas!" 

Outro medicamento, o Vanadiol, também prometia a solução 

para magros e fracos. Numa de suas propagandas intituladas "Quando a 

vida merece ser vivida" (fíg. 27), recomendava: "(...) vitalize seu sangue, 

seu cerebro, seus musculos com...VANADIOL - ofortificante que fortifica". 

Outra propaganda, do mesmo medicamento, falava diretamente aos 

"magros e fracos", indagando: "É um fraco? Teme a Tuberculose? 

Emagrecimento, tosse seca, fébre, dores no peito, resfriados freqüentes e 

máo estar, são sintomas de fraqueza pulmonar e porta aberta à 

1Ä5 tuberculose(...) . 

De fato, se fraqueza e emagrecimento eram sintomas de 

doença, essa doença era, por excelência, a tuberculose. Doença temida 

pelos pacientes e combatida ferozmente pelos médicos, a tuberculose 

atingia mais rapidamente as pessoas debilitadas, tomando-as ainda mais 

enfraquecidas com o evoluir da doença. 

181 MAGROS DE NASCENÇA, NUTRAM DE IODO SUAS GLANDULAS! Gazeta 
do Povo, Curitiba, 06 fev. 1941. 

182 QUANDO A VIDA MERECE SER BEM VIVIDA. Gazeta do Povo, Curitiba, 21 
fev 1941. 
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A tuberculose, até 1943, com a descoberta da estreptomicina, 

não possuía muitos recursos para sua cura efetiva. Por ser uma doença 

altamente contagiosa, os doentes eram isolados em sanatórios ou dentro 

de suas casas, onde as famílias os "escondiam" do olhar de outras 

pessoas. Beatriz Juk e Lindolfo Fernandes183 contam como a população 

sadia procurava se afastar da proximidade dos tísicos e dos sanatórios, 

organizados segundo os mais modernos preceitos de higiene da época. 

Além de ser praticamente incurável, a tuberculose estava associada à 

pobreza e às más condições de vida, tornando-a absolutamente 

indesejável tanto pelos sãos como doentes. 

Até agora tratamos do medicamento em seu aspecto positivo, 

de representante da saúde. Os doente que se dirigiam ao Dr. Aluizio 

França o faziam sempre com o intuito de conseguir um medicamento que 

fosse o alívio para algum mal. Havia mesmo casos extremos, que 

buscavam a cura em grande quantidade de medicamentos. Egidinha, com 

somente 20 meses já havia experimentado vários: 

Estive um mês com diarréa de sangue e catarro, 
tendo até 38 Ví gráos de febre, tomei uma poção com 
citrato de sodio, pepsina solúvel, Elixir Paregorico, 
tintura de camomila, magnesia fluida e xarope de 
hortelã, alternado com outra de Piramidón, antipirina, 
Terpina, Oximel Scilitico, Xarope de Ipecacuanha, 
xarope polygela, com as duas poções a febre cedeu 
continuando o catarro com sangue, tomei novamente 
uma poção com [?] gomoso, Satrem Salicycate, 
bismuto, Bemsoaphtol, xarope rataria, uma colherinha 
de 2 em 2 horase ao mesmo tempo outra para tomar 

183 JUK, Beatriz Virmond; FERNANDES, Lindolfo. A Tísica no Paraná. Curitiba 
Secretaria de Saúde do Paraná, 1992. p.60. 



[?] colherinhas por dia, com Elixir de Garu. Tintura de 
Colla, Tintura de canela, Agua distilada, Xarope Coca, 
com a diarréa cedeu agora, estou tomando um 
forticante com xarope iodo-tanico fosfatado, mas 
como me acho muito fraquinha desejo que o dr. me 
diga si os remedios estão em acordo e desejo também 
que o medico me receite um bom fortificante(...)184 

Ao contrário de Egidinha, outros pacientes viam no 

medicamento algo que os escravizava junto á doença. Ao mesmo tempo 

que significava alívio para as enfermidades, a presença do medicamento 

na vida do indivíduo lembrava-o que a doença se encontrava em seu 

cotidiano. Ora, uma pessoa saudável não precisaria restituir a saúde que 

já possuía e o medicamento, principalmente aqueles que não faziam o 

efeito desejado, só ressaltavam a existência da doença. A curitibana 

Margarida Ramos, sofredora de prisão de ventre , reclamava dos 

inúmeros medicamentos que havia experimentado: "(...) Tudo o que é 

pilulas, oleos mineraes, azeite doce e, sei lá o que mais, tenho tomado. 

Se não fosse feio, eu poderia escrever um livro, com esse titulo: Vinte 

185 annos de purgantes! E dizer o diabo desses remedios.(...) " 

Juntando-se a ela, as queixas de uma lavradora que, mediante 

seus inúmeros males, previa o uso de vários medicamentos: "(...) Mas me 

console! Coitada de mim que tenho tanto o que fazer, si eu soffrer do 

184 FRANÇA, Consultorio... Gazeta do Povo, Curitiba, 16 jan. 1932. 

18 5 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 01 jun 1930 
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estomago, rins, nervos e mais alguma cousa, terei que andar, como uma 

Pharmacia ambulante?!"186 

Mas não era só por trazer em si o fantasma da doença que o 

medicamento poderia ser visto de forma negativas. Muitas substâncias 

químicas contidas nos medicamentos poderiam provocar os temidos 

efeitos colaterais, daí o temor de alguns pacientes em tomar 

determinados medicamentos, classificados popularmente de "fortes": "(...) 

Os meus filhos estiveram com gripe, não houve complicações, dei-

lhes uns chásinhos de limão e Guaraina, melhoraram logo, porém, a 

tosse continua forte; costumo dar quando tossem Pulmoseum Bailly, 

disseram-me que esse remedio é muito forte, seca os pulmões, será 

verdade, dr.?"187 

Ao medicamento causador de males, provido de substâncias 

químicas capazes de prejudicar o organismo ao invés de curar, 

contrapunha-se o medicamento saudável, cuja imagem estava 

constantemente ligada ás substâncias naturais, provenientes da 

fitoterapia ou da homeopatía Aos medicamentos homeopáticos, atribuía a 

capacidade de desintoxicação em contraposição à ingestão de 

medicamentos alopáticos. Um paciente que havia tomado grande número 

de lombrigueiros e posteriormente havia ingerido medicamentos 

100 . . Gazeta do Povo, Curitiba, 17 abr. 1931 

187 Gazeta do Povo. 21/08/31.p.2. 
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homeopáticos recebeu a seguinte resposta do Dr. Aluizio França: "Os 

remedio homeopathicos lhe fizeram um grande bem: desintoxicaram o 

seu organismozinho da quantidade de droga que V. tomou . "1ÖS 

Algumas propagandas de medicamento valiam-se da 

associação de seu produto com uma ação natural , e, portanto, benéfica, 

no organismo enfermo. As "Pilulas de Bristol" informavam: 

PÍLULAS DE BRISTOL 
actuam de accordo 
com as leis naturaes, 
limpando o estomago 
sem o violentar.189 

Apesar da conotação negativa que o medicamento pudesse 

carregar em si, a imagem positiva era a que prevalecia. O medicamento, 

antítese, da doença, era capaz de transformar o sofrimento em alívio; a 

doença, em saúde; a morte, em vida, como representam as propagandas 

Ah, que alivio.190 (fíg. 28) e Jatahy Prado191 (fig. 29). 

Havia ainda, uma última representação criada pela propaganda 

farmacêutica em torno do medicamento e que se encaixa perfeitamente 

com as representações criadas acerca do papel do médico e do 

188 Gazeta do Povo, 09/04/30.p.3. 

189 PÍLULAS DE BRISTOL. Gazeta do Povo, Curitiba, 02 set. 1942. 

190 AH, QUE ALIVIO... Gazeta do Povo, Curitiba, 26 jul. 1933. 

191 JATAHY PRADO. Gazeta do Povo, Curitiba, 02 abr. 1931 
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farmacéutico. O medicamento enquanto cura proporcionada 

"religiosamente" era transmitido nos populares nomes de santo de 

xaropes, como o Santo Antonio: "ESTÁ TOSSINDO? Tome o milagroso 

XAROPE S.ANTONIO"192 

Ou ainda, numa propaganda mais elaborada, como a do 

Peitoral de Angico Pelotense: 

FEZ UM VOTO AO CORAÇÃO DE MARIA 
Curou-se e mandou resar uma missa de acção 

de graças 
Da distincta redacção da conhecida revista 

paulista - AVE MARIA - recebemos o valioso 
documento que abaixo publicamos, conservando seu 
estylo e feitio. Diz o seguinte: 

GARIMPO DE CANOAS ( municipio de 
S.Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Geraes, 

MARIA DO CARMO ha mezes vinha soffrendo 
de uma bronchite asthmatica acompanhada de 
pertinaz tosse e já não podia se deitar. Fez um voto ao 
CORAÇÃO DE MARIA e o veneravel Antonio Claret 
para que descobrisse um remedio para o seu 
soffrimento. Verdadeiro milagre! Pegando em um 
numero da revista AVE-MARIA encontrou o annuncio 
do Peitoral de Angico Pelotense, remedio já famoso. 
Com 5 vidros deste peitoral está completamente sã. 
Manda celebrar uma missa em acção de graças e 
pede a publicação desta carta. 

Garimpo das Canoas - 21-6-924. Maria do 
Carmo Licença n. 511 de 26 de março de 1906. 

Conffirmo este attestado: Dr. E. L. Ferreira de 
Araújo 

(Firma Reconhecida)'93 

192 ESTÁ TOSSINDO ? Gazeta do Povo, Curitiba, 12 nov. 1931. 

193 FEZ UM VOTO AO CORAÇÃO DE MARIA. Gazeta do Povo, Curitiba, 08 abr. 
1930. 
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A propaganda do Peitoral de Angico Pelotense é um bom 

exemplo da construção, pela indústria farmacéutica, da representação do 

medicamento como elemento religioso de cura. Vimos como o médico 

teve seu papel comparado ao do "sacerdote" , que, através do ritual da 

consulta, "consagrava" o medicamento. Em outra etapa, acompanhamos 

a transformação da função do farmacêutico no processo de cura, bem 

como as alterações na representação deste papel: de "alquimista" a 

revendedor de medicamentos. Através da propaganda farmacéutica, 

verificamos mais uma vez a construção do aspecto mágico-religioso do 

medicamento, que, embora produto da ciência e da tecnologia, oferecia a 

cura prometida no ritual terapéutico: o "milagre" da transformação da 

doença em saúde. 
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sadia c assegurada do 4tpão 
nosso de cada dia". Nessa 

idade, como defesa contra as in-
vestidas traiçoeiras de infecção e 
desordens das vias urinarias, é indis-

¿I:peçsavcl usar, de tempo em tempo, 
o f iclmiíol da Casa Bayer, magnifico 
dcsínfcctanle urinario ;;.• eliminador 
dos residuos c toxinas formadas no 
organismo. 

• / ¡i* 

tyW) 

t l i l m bttoel 

te. 

f 
• ».i 

if 
w 

I Mi 

Gazeta do Povo, Curitiba, 04 jan. 1930. 



FIGURA 11 

CONQUISTADOR 
aos 50 anos 

fa l tas vezes flcamo» admirado« o* ver 
Oftrtai pessoas Idoias • que, entretanto, 
conservam tôda a alegría e todo o vigor 
da juventude. Essas pessoas possam pela 
vida, desfrutando de todos os prazeres 
e, sempre, encarando todo com otimismo. 
S* quer sabor a razão por quo osso* 
possoos nöo domonstram tor a Idado 
que t#m, preste atenção no seguinte« 
o NERVOSISMO, o D E S A I N O , a FALTA 
DE MEMÓRIA, o DIMINUIÇÃO DA VITA* 
LIDADE SEXUAL, MENTAL o ORGANICA 
são conseqüências da porda de fosfato». 
Para combatir Asse mal. o romédió Info» 
livel é F O S F O S O t cu|a fórmula científica 
é a mais concentrada «m fosfatos * *do i : 
assimilação Imediata.. - - j 
>e «»tá atacado do um dos males odma\! ' 
•numorados, é porque faltam fosfatos cn»: ̂ , 
seu organismo. Tome FOSFOSOL, em-;* 
ellxir'ou em Injecçdo intramuscular, o logo '"x 
depois dos primeiras colheradas ou ln|ec- -' 
çSes, se sentirá outro i Animado I Forte! ¿ 
D is pos te I : paro o trabalho • para - o 
prazerl Não encontrando nas Formáotatv 

. ou Drogarlas, escreva ao Depositário 
Colxo Postal, 1874 • S. Paulo. -.- /.tó, 

' .VIS-

¡.J-• 

Gazeta do Povo, Curitiba, 11 mar. 1930. 
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23$ 

. „ . < v 

UIW3" 
D u r a ris vezes 

o rempo <lc r . m a ' l u a . . . Dura 
emquanto permanece o ar contente que 
reflecte o estado d'oimn venturoso Ja jo -
ven esposa. Mas a alnhi não governa o 
corpo. Os soffrimentos physicos npcgam 
da.-s physicnomias os vestigios desoleqria:? 
interiores. ; 

E as Senhoras, sob a r .meaç^.pçjnwncn 
te de seus'Incommodos, có podem ter n se-
gurança* de. não sQfí rer .s i - i^ i jbçrç&t f iuc 

A 

!l! 
i l l 

11 i ; 

e o remedio infail ivel das.Flòmi Br&nca&.tlas 
Co l id3 Uterina:*, das Rjecjms.Dçmàsiadas. do-
enças, que desencantam c per tu rbam a phase 

klylica da lua cta mel. 

.•i 

t-

Gazeta do Povo, Curitiba, 04 jan. 1930. 
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ß s p ö s d n f M L z 
Ser uma esposa feliz, — que 
mulher não o desejará? Pois 
bem. Saúde e cuidados hy-
gienices são as condições 
fundamentaes para que um 
casal viva feliz c permaneça 
unido. Como são desagra-
dáveis e incommodas certas 
irregularidades produzidas 
pelas mçlestias das vias uri-
narias! As dôres no baixo 
ventre, e na região lombar 
são geralmente os primeiros 
signaes de affecções graves 
da bexiga e dos rins. A 
esposa prudente deve, pois, 
na defesa da sua saúde c da 
sua felicidade, observar as 
menores irregularidades do 

seu organismo, e tomar, n o 
momento opportuno, os 

C o m p r i m i d o s de 

H e l m i t o l 
que não só previnem, mas 
também curam rapidamente 
as molestias das vias urina-
rias. É garantida a sua acção 
desinfectante sobre esse 
apparelho. O uso, a tempo, 
desse preparado evita muitos 
transtornos que, especial-
mente nas pessoas edosas, 
costumam trazer grandes 
dissabores e soffrimentos, 
pcrícitamcnte evitareis. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 03 jan. 1931 



FIGURA 14 

! G R A N D E CRIME CASAR 
! DOENTE 
t 
i t 

Grand. . . u u ' v v n o de h o m e n s c a -
! - a nos i j i i f so l t e i r os a d q u i r i r a m 
I ' V ^ n ^ U í s ! " - r c ías i f i c a r a m c o m 
• las c r ó n i c a ? , c i * a r a z ã o p o r q u e 
I n t i ! h : ; r r s <U- s e n h o r a s s o f r e m 
I y a h - r a ruie a t r i b u i r a o a u -
; : nes tes casos, p a m r e c u p e -

r a r a saudo h?,sta t r e s v i d r o s de 

¡ 

1." — O s a n g u e l i m p o de i m p u r e z a s e bem. e s t a r g e r a l 
2.° — D n s a p a r c c i m e n t o de e&p inhas , E z e m a s , E r u p ç õ e s , F u r u n -

c u l a s C o r e i r a s , F e r i d a s b r a v a s B o u b a s , e t c . 
! — D e s a p a r e c i m e n t o c o m p l e t o dc R E U M A T I S M O d o r e s do;» 

ositos e do res de c a b e ç a . 
4." — D e s a p a r e c i m e n t o d a s m a n i f e s t a ç õ e s s i f i l í t i c a s , 
5.° — O a p a r e l h o g a s t r o - i n t e s t i n a l par íe r i to , p o i s o E L I X I I I 914 

t i ão a t a c a o e s t o m a g o c n ã o c o n t e m l o d u r e t o . 
E ' o t i n f c o d e p u r a t i v o q u e t e j i i a t e t f i f u fos doa l i o< ip iU i j s , t ie rs -

I p c d u l h i t í u <í(»i OIl ios: i lu D i s p e p s i a S H U t t l c * . 

Gazeta do Povo, Curitiba, 04 jan. 1930 



FIGURA 15 

2ãf? 

Qww p t w i o n g a r a sua. 

e es sua 
J 

beiiszãjmnha Senium ? 
O'.Tcrvc, então, que belleza c juven-
u:Je îûo perduram se não estiveram Ü 
?voir.das numa saúde perfeita. Acau- tá 
tcle-se, portanto, das molestias dos p/s 
i ;:.s c da bexiga, tão rebeldes, c tão 
prejudiciaes ao seu bem esta?. Essas 
molestias não são apenas dolorosas; 
influcin também poderosamente, no 
equilíbrio do seu systema nervoso. 
Quantas pessoas adosas não estão 
pagando tributo pesado a molestias 
dos rins c bexiga que foram mal 
ír.iíadr.s, ou desprezadas cm tempo? 
Cuidado, portanto. Os 

d o s d e C o m p r i m i 

e 1 m i t o H w - . . . - - ~ . - r ' H j i ¡ | M : j ¡ | ^ 

desinfcctam a urina e as vias urina- ^ iv - J ' i l j ^ 
ri¿:>, fazem dcsapparecer rapidamente 
as dòrcs, e restabelecem cm pouco 
tempo o bom funccionamcnto do 
erranismo. 

® t a e e r 

-rm^fmm 
- 1

 : , v 

Gazeta do Povo, Curitiba, 13 fev. 1931. 



FIGURA 16 

^fâiido-teiassim ramoçada.eunic revolto 
com a fsorte queÏÏoi tão\inj Lista tcöminigo : 'deu-

me os?p,eore$fiIhcommodosW -quoej 

devo \este aspecto vencido,'dà vàUiíce prcuiulu-
r a . Qual e osegredo daluaconservaçàoP 

— Nao lia segredo algupi:o que eu. f i z , quan-
do s o f f r í a como tu, de taes incommodos, foi 
tratar-mc com " A SAUDE DA MllLHER"que. 
restabelecendo a. saúde, prolonga a mocidade. 
A s Cólicas ü t c r h r o JUicumatiszio, es Flô-
re:; Brancas, que íu-iío me jmirtyrianvam, 
( ie.su ppurcccram cm pouco tempo, grar-s 

pó incompnríivel remedio 

C* A 5AÜ0Í ILB.FR 
-izxr. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 16 fev. 1930. 
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FIGURA 17 

saude 

ymrA 

— N I N G U É M SE ¡i luda I 
Neste mundo e no meio 
que freqüento, todo de 
cor tez ias e e t i q u e t a s , 
preciso ter sempre o sor-
risolnos labios. Por isso 
pòsso permitt ir-me outros 
luxos , mas não o de 
soffrer uma dõr physica, 
que me amofine, nem ter 
em pouca conta a minha ii ¡ 

•H 

nheira' 

,-•'•,• . . . Essa é a 
•' razão pela qua l 

a minha "compo-
níais quer ida é a 

í é I) 

Um;i plir.iM' cm 
«juc- todos lira 

i i)tilijiii,¿i. 

iXí//, 
/ t f 

' \í-¡W --,1 i l . 
' 'ir 
y // Só ella me all ivia, me dá o bem estar e me 
/ J devolve a sorriso aos labios. Um destes o'ias a 

' minha creada encontrou no meu toucador um lobo d o 
CAFIASPIRINA e exclamou com surpreza: — O h I que 
vejo I A snra. e eu usamos o mesmo remedio para 
Hóres l — P o r q u e te a d m i r a s ? ! r espond i - l he . A 
CAFIASPIRINA não é o remedio dos ricos; ó o r e m e -
d io do todos os q u e sofTrem. Não a compro per 
ter mais dinheiro do que tu e sim pela m e s m a r a -
z ã o p o r q u e tu a c o m p r a s : p o r ser o único r e -
m e d i o seguro q u e e x i s t o . . . 

I NCOMPARAVEL para dótoí d« cabeça, doi den-
' les o doj ouvidos; nevralyios, enxaquecas, colicai 
dos senhoras, conseqüências do abuso do alcool, 
ote. Allivia rapidamente, levanío os forçai, o regu-

lariio o circulação do sangue. 
D e f e n d a - s e e x i g i n d o a Cruz B a y e r 

\> r ! 
! 

ti 
n 
M 

H 
r.î 

S 
I 

i 

B 
A 

DAVERÏ 
l i 
H 

Gazeta do Povo, Curitiba, 09 jan 1931 



FIGURA 18 

M 

It 11 8 J II A li, '' ¡ij S j 11 
l Y i n i r n n i n i s . N < » i i l i n i n a 

I í h ^ m I i i , D o i i l o r ! " ^ - J ! 

O rhcumatismo fi uin.t da:, '-nfrrrru- tmm^SBU VSS^ 
dadcs mais incommodas. Principia E K t a ^ * ^^te-»-. > ' ' ( l u 
crispando os musciilos, entorpecendo as M B J ^ j Ö X ' ^ j ? 
articulações, atacando as costas c assim B ä r ^ I r a „ 
pôde ir progredindo até prostrar o cu- f l "i 
fermo, impossibilitando-o de seguir suas I 
occupaçõcs diarias. Alem disso o excesso V i ' r u f t - ' ^ ^ 
de impurezas no sangue pódc fazer sentir w - ^ ¿ j J r a Ä M W a j & j L 
seus effeitos sobre o coraçào. f V ^ f ^ f f i ^ f ffi ' v 

Consulte seu medico quanto ás Pilulas De Witt ^Zpv^g^ t r t & i ' r *- •* 4" / i 
Conhecedor de seus ingredientes elle poderá certificar- I B ^ f l H ^ f i w f f f y T^^TT ¿ 
lhe que foram combinados especialmente para facilitar V j f l Ç ^ p ç ^ i l í TJ 
* eliminação das impurezas nocivas que possam ser a J j í î . - * 2 
causa das dòres e ajudar o organismo em seus esforços </jáB3r\ / T a 1 p / / * 
para recuperar a saúde. v K n S w . 'fc».. i -^Ve iJ j i^J i ' f iÙ j r 

O rheumatismo, edemas articulares, a rigidez dos 
musculos, as dôres nas costas, de que se queixam 
muitas pessoas, têm, com frequencia, sua origem no E w t <-<-.•—; - - \rr ' --••*> 
proprio sangue. T o x i n a s damninhas se accumuLam trat*men'oc^n: .n ?•'••' i > — 
e s i o arrastadas pela circulação i. todas as partes do ti*.i v:as b/>:- ^-- i v ' . ; 7 .t 
corpo, excitando os nervos, os quaes fazem reperenrtir . . r, ' . _ ' 1 r padece dia e net- • or. c.->—•«. 
as dores no cerebro. Emquanto estes venenos e tox inas , 
permanecerem no sangue os so&rimentos persistirão. h o * r " e s : " 0 U ! r ' - A r : " s - r ; l G r a : : í - a r * 

N â o se trata de um preparado de formula secretA ; Experiencia das P: ,,.js D - V.' - cara os 
esta está impressa sobre o enrolucro e o producto é Rins r a : i v i • - o cio ;o ¡pon 
vendido em todas as pharmacias da Republica. abaixo. Na Ja cn.sta exp?: •..û u-.ar. 

P Í L U L A S / l u ; n K T T A - \ ( > * F S T K : »y i k r t n n n n a o i p«.v » » j e j iesho ; 

W » ' • B ' I / sarv E. C. D» WITT * C. Ltd 
JL14 W W (D*pto. R Cano do Cotr-to 134. -PARAM OS R I N S E A B E X I G A / R " d < J " < u a 

^ • „ Queira» ruT i i r -v« . ti»r* d" desperas, -ma ! 
' v.- .< , Pidtm ixtxritntntars* tm co .nu da / a»a>ir» <t»' »«*>»»•* D= » : . . * , OA R|«1 « a BtutL : 
Rhouma^ítmo, Dôro« na* Cadeira*, Sciatica, / 

: Enfntqu*o«fn«nto . d<Mi B«x|A*íl m«nba*o, / Mo«.« - - : 
Moloatlas doa Rin» • toda» as Molestias / Knd«^« 
proyoniantM do «toM*e d« aoido urieo / ; 

n o , organismo.. , «»•<'» • • 
• ara m o n o iam o Qwurro lío > o u •IB ••»«(«p* »s««»» »*"•» Ktto 

Gazeta do Povo, Curitiba, 20 fev. 1934. 
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FIGURA 19 

o MEDICo FALA • • • 

" N ã o v o u receitar n a d a , que nâo é 
c a i o de m e d i c a m e n t o . Quero a p r o t e n -
tor - lhe o m e u cooperador ef-ficaz na 
d e f e s o da t a u d e no lar. 

Rcf i ro -mo ao Refr igerador G e n e r a l 
E lü ' i r i r , o a m i g o o protector do» fa -
rm li u«, 

U u o d ictodo quo "« in CCÍD ondo nüo 

• ntra o »ol nfio ha l a u d e . " O m t i m o 
I « pódfl o f f i rmor q u a n t o ao R e f r i j e r o -
dor Genera l Electric. 
Roalmnnle . «em o con iervoçõo perfe i ta 
dos a l imento« a u m a t a m p e r u t u r o sem-
pre a b a i x o do 10* C., como o l o i o 
Pnfriçiorador Gennra l Elodtic. ó impo»-
f ivul u n a * a u d e sol ida o u m o r q n n n -
mo cpto o rouvrir ú i c n l n m n d r - ' r , . 

Companhia. Forca •f *t< * i 
i % ti.. do a r a n a 

Gazeta do Povo, Curitiba, 24 nov. 1932. 



FIGURA 20 

'ensere 
da satide 

• -i \ • |V* 

^ ' V A -
* •> : . v - > 
' f 

recommendam 
para 

toda e qualquer 
dôr a 'tR' ' 'P 'xi&bi* 'A1» 

preparado da CASA ISA Y 1:11, 
famoso em todo o mundo. 
Ella allivia as d ó r e s e res t i tue ao naci-
e n t e o seu es tado d e s a u d c n o r m a l . 
En toda a parte os medicos re 
cettam-nyay porque ella c, aP2z:i 

de effícaz, absolutamente 
inoffensiva. 

A Cafiaspirina c reconnue»' 
dada contra dores de cahcca, 
dentes, ouvidos, dores na vai-
nicas e rheimnui- (is, resf) la-
tios, conset/nencias de noiics 
fuissadas t*»n claro, excelsos 
ali 'índicos, etc. 

B X 
v A \ 3 
\ E / 

iíaxíTr -pr^v^'t^c 

Gazeta do Povo, Curitiba, 01 jun. 1930. 



FIGURA 21 

[fr 

. " • 7 

• 1 y i n m e d i a t a m e n t e 
sc d é s o b s t r u e o na -
riz, r c f resca-se c 'f iuc 
d e u m m o d o na tu -
ra!; a c a h c c a se de s -
ea r r c ^ a c a m o l e s t i a 
d t s a p f » n r e t e . A l é m 
disco. O X Ä N ' ac-
c é l é r a , c o n si d e r a-
\ e l f í i c v : a cura d o 

r c - s f l i a d ö " ( - f a l . I > 

Ö X A H 
é iiiitibetü ml mir uve I 

yut a o eery***, iratarrho »»«-
sul f. t h r o n 
M t i l i c o i «• • 
peciui t i l K c t 
c it m m e 1» *t d¿ t > r • # r O r t l i?;»l/»n-

C U A N D O o.s p e n n o n s d ? 
u m r e s f r i a d o sc a l o j a m no-
na r i z , caus . tm es™ o b s t r u e 

c ã o , e s s e r c seccá -
inc f i t o e c w a r d ô r 
q u e t a n t o m a r t v rir» 
o c c a s i o n a m , p r i n c i -
p a l m e n t e d u r a n t e 
a n o i t e . Quentin,!-
v/lboso rtüii'in ,v cs-
per¡mcn(¿f. tnl <i 
sorvendo nnnt j>ii<i 
t/inha tic Ö X A N ! 

Gazeta do Povo, Curitiba, 01 jun. 1930. 



FIGURA 22 

l e i 

Convalescentes, o Vosso 
o r g a n i s m o está enf raque-
cido. E' u m a porta aber ta 

&â sntfecção : Sechaa esta 
* por ta . A S O L U Ç Ã O P A U -
h T A U B E R G E a j u d a r , vos -

h a , for t i f icando vossos 
^pulmões e todo o vosso 

o r g a n i s m o . 
i Appr . D .N .S .P . em 2 5 - 4 - 8 7 ccb o N ° 2oG 

L . F * A U T A U B E R G E — P A R I S 
Tjjusasaiz 

Gazeta do Povo, Curitiba, 03 abr. 1930. 



FIGURA 23 

S E E Q S B B 

rna j 

na 

Toda £cnfe sabida c prudente 
deve, periodicamente, proceder ao 
expurgo do organismo, stibmcííen-
do-o a um ccrío redimen de-desin-
toxicação. As pcssôas que não 
podem sujc:tar-;>e a tal limpeza 
periodica, o b t e r ã o oplimos resulta-
dos, sobreludo no verão, l o m z : n d o 
alguns comprimidos líayer de I ¡el-
miloi durante o dia. 

O IMn: i !o l faz uma verda-
deira lavagem, circulante, 
do orííüiiismí). 

k=51E SL M i 

C::. 

. r-.-irra». i . m a . i V \ — 

Gazeta do Povo, Curitiba, 01 jun. 1930. 



FIGURA 24 

São cíetir" 

"Adiar", deixar para 'Yfy. 
amanhã, quando se trata ^ rfj 
de um negocio, é, ás vezes, t/M 
prejudicial; mas quando se ' 
trata da saúde, é sempre um 
grave perigo que pôde tornar-se 
irremediável. A limpeza, a desin-^/v 

íecção do appareího urinario é uma 
destas necess idades inadiaveis . 

H E L M I T O L , dr.ndo-nos a garantia 
da saúde actual é, ainda mais, a 

segurança de uma velhice sadia, 
V livre dos horríveis incommodos 

ife e dos rins, que tor-
fflVÚ «ai" .!;)íirtyrizanles os uíti-
m^ '̂y- '' ^ iito.s quartéis da vida. 

f^j y^m \ » í '5 e g B Ç B 

Gazeta do Povo, Curitiba, 02 abr. 1931. 



FIGURA 25 

V I V E R 
M O R R E R ! 

DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE E* A VIDA 
Aa parturient«« após a restação, devem usar SANGUENOL, par» 

r e c u p e r a r o sangrú© p e r d i d o . 
TONIFIQUE-SE COM O MAIS E N E R G I C O TONICO 

S A N G U E N O L 
QUE CONTEM 8 ELEMENTOS 
TONICOS. -ARREMATO. CAL-

CIO, V/VNADATO, F O S -
F O R O , etc. 

Os pálidos, Depauperado*, 
Esgotados, Anêmicos, 

Mais que cr iam, Magro*. 
Criança« rnquitira«. 

RECEBERÃO A TONIFICACAO 
GERAL DO O R G A N I S M O 

COM O 

Gazeta do Povo, Curitiba, 01 jun. 1930. 
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FIGURA 26 

A «ciencia a f f i rma quo o 
IODO NATURAL em dóse» 
regulares, é indispensável 
a o r e s t a b e l e c i m e n t o d e 
pessôas magras, esgotadas, 

fracas e nervosas J 

SI estA fqagro e esitotado: si pstA sem-
pre cansado, nerv ORO P Irritado: «I «o 
aborrece com facilidade. é quasi certo 
que »eu sangue está -fraco e pobre, ne-
cessitando, de substancias nutritivas ca 
pazes de augmentar r c i i poso, bu«« lor-
vas e energías. Rom o que JAmals poderA 
V. S. seotlr-tie bem. . listA descoberta, 
felizmente. a verdadeira causa destes 
transtornos, bem cuino um melliodo novo 
n rápido de corrlgll-os. 

Os alimento* o os remedios nailH mle-
nnlnm em taes casos. F.m (feral, inferí-
nom nllmeatos em quantidade sufficient*. 
<) muí rstü lia fulla de assimiluçAn com-
pleUi (Iiis mesmos. processo polo qunl 
un milmla nelas digeridas se transformam 
em carnes rljns. músculos, energia <• vi-
talidade. São pequeninas uluudulas que 
governam este processo, lissas glaiidulns 
necessitam de. uma dóse regular «Je 11)1 )() 
NATI'HAI. — que se encontra em pe-
quenas quantidades no espinafre, ivi al-
iare. Hi:, e que não deve ser confundido 
com o iodo obtido por processos riiimi-
ri*. as vi'/.es toxico. O mudo mais iarii 
e rnpld» de se conseguir IODO NATI'-
HAI., essa su lista nein liidl«|W'ns¡i vel un 
hem rnlnr orgánico. tomnr Vikeip. o 
niivtj i imcenlrndo ite miiiemc* nmrluhim 
VlkHp é I ¡«Mi ve/.e» nwiix rico em 11 >< I • i 
í|n que su ostia«. lile lili jiiiiuo ciiuKnle-

rinlii« :i hihi nieilioi Pinte '> 
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FIGURA 27 

MAGROS E 
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Teme a tuberculose? 
Emagrecimento, tosse seca, féòre, 
dores no peito, resinados fre-
qüentes e máo estar, são sínto-
mas de fraqueza pulmonar e 

porta aberta á tuberculose 

é excelente pa ra as pessoas assim enf laquec idas , porc,i:i- é 
um poderoso tonico do pu lmão travo 

Qualquer pessoa pôde tomar o YAXAÍHÜL paia forta-
lecer-se e engordar. 

Ind icado na ANEMIA. PALIDEZ. PASTIO r «n> iuíIõí 
os es tados de FRAQUEZA. 

y. 

Gazeta do Povo, Curitiba, 21 fev. 1941. 
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Ig . . . .e ha poucos minutos ainda m 
í |j soff ria terrivelmente de uma vio- pj 
H lenta dor nas COSTAS em conse-
^ quenciade um golpe de ar apanha 
f l j do no baile. Não ha dór que resista 
Ivl aos effeitos curativos do Fomoso e 

Gazeta do Povo, Curitiba, 02 abr. 1931. 
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CHEGUEI A FICAR QUASI ASSIM 

TOSSIA HORRIVELMENTE 
MAS GRAÇAS AO MILAGROSO 

JATÃHY. PRADO 
CONSEGUI FICAR A S S I M 

COMPLETAMENTE CURADO 
Aí,f H i ( S (-1 IA LS APAUJü'f R! HAS * ÜA. OUClVf S. M - PIO 

Gazeta do Povo, Curitiba, 02 abr. 1931. 
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"Dentro da noite tempestuosa" 

Chovia. A chuva caia na cidade, embalando o sono daqueles que 

dormiam. O vento frio, característico da cidade, convencia àqueles que 

estavam em suas camas a lá permanecerem. No entanto, na rua deserta, era 

possível distinguir um vulto masculino coberto por um guarda-chuva, andando 

vagarosamente na calçada. Quase com a constância dos raios que iluminavam 

seu caminho ele hesitava, aparentemente sem destino. Havia, porém, um 

motivo muito forte que o levava a seguir pela rua deserta. Uma dor o acordara, 

havia meia hora, e o deixara inquieto. Era latejante, persistente, misteriosa. O 

que seria? 

Já tinha vasculhado todas as gavetas em busca de um comprimido 

que o tirasse daquele tormento mas, lamentavelmente, estava desprevenido. 

Não havia outra alternativa que sair de casa, a procura de algo que lhe 

proporcionasse alívio. Além do medicamento, precisava saber ao certo o que 

era aquela dor. Afinal, tanto poderia ser algo insignificante como algo grave, e 

essa dúvida lhe fazia sofrer ainda mais. Súbito, estacou no meio da rua: 

lembrara-se de uma antiga farmácia, próxima dali, onde talvez pudesse 

encontrar o farmacêutico amigo de seu pai, que tratava dos ferimentos 

característicos de uma infância ativa. É claro que ele poderia lhe ajudar. 

Ainda vagaroso, dirigiu-se á farmácia. Em frente à porta fechada, 

tocou a campainha do pavimento superior, onde residia o farmacêutico. Era 

uma pena ter que acordá-lo, ao mesmo tempo que era um alívio saber que 
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poderia contar com ele. No entanto, ninguém respondia ao seu chamado. 

Sentou-se sob a marquise, a fim de se recuperar do mal estar que sentia. Aos 

poucos lembrou-se que o velho amigo de seu pai já havia se mudado e vendido 

a farmácia. Certamente o novo dono não morava junto ao estabelecimento, 

pois este hábito já era raro. Até mesmo a presença do farmacéutico começava 

a se tomar dispensável na farmácia. Ora, se até mesmo o conceituado 

farmacêutico Carlos Stellfeld já havia alugado seu diploma !1 

Era preciso sair dali, e continuar sua busca. A dor não cessava, e o 

cansaço o impedia de pensar com clareza. Para onde iría? Era preciso 

encontrar uma farmácia que estivesse de plantão. Levantou-se, um pouco 

cambaleante, e seguiu por várias quadras, até encontrar uma farmácia aberta. 

Um funcionário quase dormia no balcão, onde era possível ver expostas várias 

caixas e frascos de medicamentos. Aliviado, entra na farmácia, e explica que 

sentia uma dor latejante e persistente, e que precisava de um medicamento 

capaz de curá-la. 

O funcionário — ele não tinha certeza, mas acreditava não se tratar 

de um farmacêutico — lhe mostrou uma infinidade de cartelas contendo 

comprimidos e alguns frascos. Instantina, Cafiaspirina e tantos outros... caixas 

amarelas, vermelhas, frascos verdes, azuis, um caleidoscópio de cores e 

drogas. Uma boa indicação talvez fosse ler as instruções junto aos 

medicamentos. Começou a fazê-lo, com a ajuda do funcionário. 

1 STELLFELD, Carlos. Op. Cit., 1943. 
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Embora indicados para dor, os medicamentos atuavam de maneira 

específica nos diversos órgãos do corpo humano. Já que sentia uma forte dor 

de cabeça, era preciso escolher um medicamento específico para sua dor. 

Nada de "Pílulas de Witt" ou "Helmitol", para rins e bexiga ou "Pílulas do Abade 

Moss", indicadas para o aparelho digestivo. Isto limitava um pouco sua escolha. 

Ficou entre a Instantina e a Cafiaspirina. Por fim, escolhe a última, cuja a 

propaganda — lembrara-se— recomendava-a "contra dores de cabeça, dentes, 

ouvidos, dores nevrálgicas e rheumatícas, resfriados, conseqüências de noites 

passadas em claro, excessos alcoolicos.etc"2. 

Uma vez escolhido o medicamento, olha ao seu redor, um pouco 

mais calmo, procurando definir a multidão de imagens que invade sua retina. 

Havia algum tempo que não entrava em uma farmácia e, nesse dia — talvez 

pela peculiaridade do momento — surpreendia-lhe a quantidade de coisas 

expostas nas prateleiras. Além das caixas e frascos de medicamentos, que por 

si só davam um espetáculo à parte, haviam muitos produtos pata toalete : 

sabonetes, pastas de dente, xampus, pentes, escovas... "Ora, mas até 

chocalhos para bebês !", observava ele, cada vez mais surpreso. 

Realmente, a cena que via era muito diferente daquela oferecida pela 

farmácia que conhecera em sua infância. Lembrava-se perfeitamente dos potes 

muito brancos com etiquetas escritas em letras douradas, enfileirados 

simétricamente nas prateleiras. Seu amigo, o farmacêutico, permitia-lhe entrar 

no laboratório, com a condição de que não tocasse em nada. Nunca se 

esqueceria da primeira vez em que lá entrara: vira balanças, almofarizes, 

2 Gazeta do Povo, 04/05/30. p.4. 
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aparelhos para fazer pílulas, frascos e mais frascos... O sol entrava pela janela, 

e uma proveta lhe difratava os raios, formando um belo arco-íris. Ambiente 

mágico aquele... 

Da antiga farmácia, lembrava-se do tempo em que se aguardava até 

o medicamento ficar pronto. É verdade que existiam alguns preparados vindos 

das indústrias, mas a maioria das receitas era aviada pelo farmacêutico. O 

período de espera toma va-se momento propício para a troca das últimas 

novidades entre os freqüentadores da farmácia. "Agora, é só pegar as 

cartelinhas com o vendedor e ir embora", refletia ele. 

Sai da farmácia levando consigo, além da Cafiaspirina, um tubo de 

pasta de dente e um pente. O dia começa a nascer. Já não chove mais. Seu 

vulto solitário, com um guarda-chuva embaixo do braço e um pequeno pacote 

nas mãos, caminha vagarosamente, rumo a sua casa. 
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